
20
20

 n
º 3

4

 

REIMAGINAR o MUNDO
PÓS-COVID



SUMÁRIO
2020 nº 34

48 O NOVO PROTAGONISMO  
do SETOR da SAÚDE

46 O FUTURO das CIDADES PÓS-COVID19

42 VISIBILIDADE LIMITADA, um PLANO  
é mais NECESSÁRIO do que NUNCA

39 ADAPTAÇÃO e CAPACIDADE de GERAR  
CONFIANÇA para COMBATER a INCERTEZA 

32 UNO + 1 Entrevista
de José Antonio Llorente a Antonio Huertas

30 O OÁSIS COMERCIAL

51 DECISÕES ÉTICAS em POLÍTICAS  
de SAÚDE PÚBLICA na ASSISTÊNCIA 
MÉDICA em CONDIÇÕES de INCERTEZA

54 PRIVACIDADE e DADOS  
na ERA PÓS-COVID-19

58 MODELOS PREDITIVOS  
num MUNDO VUCA

61 Prémios 
conseguidos por UNO

62 LLYC

28 O DESAFIO da MODA PÓS-COVID:  
AUTENTICIDADE e RAÍZES

24 O CEO da NOVA NORMALIDADE:  
CHIEF COMMUNICATING OFFICER

21 A NOVA RELAÇÃO entre EMPRESA  
e CIDADÃO: o PROPÓSITO PARTILHADO

16 Uma POLÍTICA de FORMAÇÃO  
para DEPOIS do COVID (e mais além)

13 Os DESAFIOS do MERCADO 
de TRABALHO 

11 CERTEZA de quem SOMOS  
e URGÊNCIA no que QUEREMOS SER

9 O FUTURO 
que SEREMOS

4 QUEM são
os COLABORADORES

18 TRANSFORMAR a COMPLEXIDADE  
numa FONTE de RIQUEZA

llorenteycuenca.com
ideas.llorenteycuenca.com
revista-uno.com
ivoox.com/podcast-ideas-llyc

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO
IDEAS LLYC 

CONCEITO GRÁFICO E PROJETO
AR Difusión

ILUSTRAÇÕES 
Marisa Maestre

Madrid, julho de 2020

IDEAS LLYC

O IDEAS é o Centro de Liderança através do 
Conhecimento da LLYC.

Porque assistimos a um novo guião 
macroeconómico e social. E a comunicação não fica 
atrás. Avança.

O IDEAS LLYC é uma combinação global de relação 
e troca de conhecimento que identifica, aborda e 
transmite os novos paradigmas da sociedade e as 
novas tendências da comunicação, a partir de uma 
perspetiva independente. 

Porque a realidade não é preto no branco, existe  
o IDEAS LLYC.

UNO

A UNO é uma publicação do IDEAS LLYC, dirigida 
a clientes, profissionais do setor, jornalistas e 
líderes de opinião, em que empresas convidadas 
de Espanha, de Estados Unidos da América, de 
Portugal e da América Latina, juntamente com sócios 
e dirigentes da LLYC, analisam temas relacionados 
com o mundo da comunicação.

O IDEAS LLYC não assume necessariamente 
como suas as opiniões presentes nos artigos dos 
colaboradores habituais e convidados da UNO.

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial 
dos textos e das imagens contidas neste livro é estritamente 
proibida sem a autorização expressa do IDEAS LLYC.



5

RE
VI

ST
A

María Jesus Pérez

Conselheira Delegada da ADAMS Formación e Presidente da Fundação para a Qualidade e Ino-
vação da Formação e do Emprego. Depois de exercer como advogado, em 1989, assumiu a direção 
da ADAMS Formación, empresa familiar com mais de 400 funcionários em 9 cidades de Espanha e do 
México. Comprometida com a igualdade, liderou várias iniciativas em defesa dos direitos da mulher e 
da erradicação da violência de género. Foi nomeada Mulher Empresária do Ano 2009 pela Associação 
Espanhola de Mulheres Empresárias de Madrid e incluída entre as 100 principais Mulheres Líderes 
em Espanha em 2013, 2018 e 2019. [Espanha] 

Silvia Gold

Presidente Fundação Mundo Sano. É doutorada em Bioquímica pela Universidade de Buenos Aires. 
A Dra. Gold é membro da aliança global Uniting É presidente do Grupo Insud e, juntamente com Hugo 
Sigman, fundou a Insud Pharma (ex-Grupo Chemo), um grupo internacional dedicado à investigação, ao 
desenvolvimento e à produção de princípios ativos e medicamentos. Em 2019, recebeu a Medalha de 
Ouro da Real Academia de Medicina e Cirurgia de Múrcia, em Espanha. [Argentina] 

4

RE
VI

ST
A

QUEM são 
os COLABORADORES

Óscar Martín

Conselheiro Delegado da Ecoembes,la organização ambiental sem fins lucrativos que promove a eco-
nomia circular por meio do design ecológico e da reciclagem de embalagens domésticas na Espanha. 
Licenciado em Ciências Biológicas, engenheiro florestal honorário da Escola Técnica Superior de Enge-
nheiros Florestais da Universidade Politécnica de Madrid e mestre pelo Instituto de Empresa, Mestre 
em Engenharia Ambiental pela Escola de Organização Industrial. O Martín entrou para a Ecoembes em 
1998, após um período de 5 anos na indústria do papel. Desde então, o seu contributo tem sido funda-
mental na definição e consolidação da Ecoembes como o modelo de gestão baseado na colaboração 
público-privada, na inovação e na educação ambiental. [Espanha] 

Luz Rodríguez

Professora Titular de Direito do Trabalho e da Seguridade Social na UCLM. Atualmente, dirige 
um grupo de investigação sobre o impacto da tecnologia no mundo do trabalho e é especialista da 
Fundação COTEC em Trabalho Decente e Desenvolvimento Económico. ex-secretária de estado do 
emprego. [Espanha] 

Joan Navarro

Sócio e vice-presidente de Assuntos Públicos na LLYC. Licenciado em Sociologia e Ciência Política 
pela UNED e PDG pelo IESE, é especialista em estratégia política. Diretor de Relações Institucionais e 
Comunicação da Sociedade Estatal acuaMed (2007-2008), Diretor do Gabinete do Ministro de Adminis-
trações Públicas (2004-2007). Membro de capítulo espanhol do Strategic and Competitive Intelligence 
Professional (SCIP) e autor de “lobbying, Gestionar la influencia” em Comunicação Política (Ed Tecno, 
2016) e “desprivatizar los partidos” (Ed. Gedisa, 2019). [Espanha] 

Juan Cardona 

Diretor Senior Área de Liderança e Posicionamento Corporativo do LLYC. Cardona tem 20 anos 
de experiência profissional nas áreas de comunicação corporativa, reputação e responsabilidade social, 
tendo assessorado a estratégia de comunicação de inúmeras empresas internacionais e negociadas na 
Bolsa. Foi Diretor de Operações em Excelência Corporativa e Diretor de Responsabilidade e Reputação 
Corporativa da Ferrovial. [Espanha] 

Luisa García

Sócia e Diretora-Geral Espanha e Portugal LLYC. Luisa Garcia é licenciada em Ciências da Informa-
ção, especialidade Publicidade e Relações Públicas, pela Universidade Complutense de Madrid e MMBA 
pela Universidade Adolfo Ibáñez do Chile. Luisa foi CEO para a Região Andina é Chief Operating Officer 
(COO) para a América Latina. Luísa Garcia foi eleita uma das 50 mulheres de negócios mais influentes 
da América Latina pela publicação Latin Business Chronicle. Nos Stevie Awards for Women in Business 
2014, Luisa foi reconhecida como Executiva do Ano na América Latina, Executiva do Ano na área de 
Serviços Corporativos e Mulher do Ano na categoria de Comunicação. [Espanha] 

Paco Hevia

Diretor Sénior Comunicação Corporativa do LLYC. Licenciado em Publicidade e Relações Públicas 
pela Universidade Complutense de Madri, possui mais de 20 anos de experiência em comunicação. 
Entre 2000 e 2007, fez parte da equipe da LLYC para depois integrar o Grupo Siro, no cargo de Diretor 
de Comunicação e Recursos Humanos. Nos últimos três anos ocupou a direção de Comunicação e RSC 
da Calidad Pascal. Atualmente, é conselheiro independente do Grupo José María e presidente da Asso-
ciação de Diretores de Responsabilidade Social Corporativa (DIRSE). [Espanha] 

Adriana Domínguez

Presidente executiva do grupo Adolfo Domínguez desde maio de 2020, dois anos depois de ter 
sido nomeada conselheira delegada e três anos depois de ser designada diretora-geral. A nova pre-
sidente desenvolveu a sua carreira profissional na empresa de família em duas etapas: entre 2000 e 
2016, especializou-se em áreas específicas de desenvolvimento (especialmente na linha de perfumes 
e publicidade); a partir da sua entrada para o conselho de administração no final de 2016, iniciou a sua 
carreira como primeira executiva da empresa, sendo a escolhida pelo conselho e pela sua família para 
liderar a terceira geração dos Domínguez. [Espanha] 



6

RE
VI

ST
A

7

RE
VI

ST
A

Rodolfo López Negrete Coppel 

Consultor de turismo internacional. Trabalhou como Diretor-geral do Conselho de Promoção do 
Turismo do México durante o período de 2010 a 2016. Antes da sua colaboração no CPTM, Rodolfo 
ocupou cargos executivos seniores no setor hoteleiro e no setor de entretenimento como Diretor-
geral na Hyatt International para o México, Presidente da EMI Music e Vice-presidente Sénior da BMG 
Entertainment International para os mercados de língua espanhola e mercado hispânico nos Estados 
Unidos. O Rodolfo é licenciado em Gestão de Empresas pelo ITESM (Tecnológico de Monterrey) e 
mestre em Gestão e Marketing pela Universidade do Arizona. [México] 

Ramón Aragonés 

CEO do NH Hotel Group. Estudou Hotelaria e Turismo na Universidade de Palma de Maiorca, na Escola 
Internacional de Negócios de Gestão Hoteleira e Turismo de Lovaina (Bélgica) e no Centro Superior de 
Hotelaria de Palma de Maiorca. Desenvolveu uma extensa carreira profissional no mundo do turismo. 
Desde janeiro de 2017, é conselheiro delegado do NH Hote l Group. Lidera todas as áreas da Empresa 
e é responsável pelo cumprimento do plano estratégico, pela expansão e pelo desenvolvimento das 
diferentes unidades de negócios e pela consolidação das marcas do grupo. De 2000 a 2009, foi Dire-
tor-geral da Hesperia. De 2011 até ao seu cargo atual, foi Diretor-geral de Operações da NH. [Espanha] 

Miguel Pereda 

CEO e acionista do Grupo Lar e diretor do socimi Lar España. Foi conselheiro delegado do Grupo Lar 
Grosvenor. Miguel Pereda tem mais de 25 anos de experiência no setor imobiliário. Em 2015, foi no-
meado Membro Eminente do Royal Institution of Chartered Suveyors (RICS) de Londres. Atualmente, 
é presidente da Villamagna, uma empresa do grupo Grosvenor, e a Fundação Altamira Lar. Licenciado 
em Ciências Económicas e Empresariais pela Complutense, possui um MBA pelo Instituto de Empre-
sa, um Breakthrough Program for Senior Executives pelo IMD, um mestrado em consultoria fiscal pelo 
ICADE e um Real Estate Management Program pela Harvard University. [Espanha] 

Antonio Huertas 

Presidente da MAPFRE e da FUNDAÇAO MAPFRE. Antonio Huertas é Licenciado em Direito pela Uni-
versidade de Salamanca. Entrou para a MAPFRE em 1988. Desde 2012, é Presidente da MAPFRE, e da FUN-
DAÇÃO MAPFRE desde 2014. Participa nas principais instituições seguradoras europeias e é patrono das 
principais fundações espanholas. É uma pessoa empenhada, pessoal e profissionalmente, no desenvolvi-
mento social e económico sustentável e na igualdade de oportunidades, assim como da educação como 
base do progresso social. Tem sempre incentivado a inovação e o desenvolvimento tecnológico como um 
dos elementos diferenciadores da empresa. [Espanha]

Roy Cobby

Doutorando em Humanidades Digitais pelo King’s College de Londres, atualmente, investiga o impacto 
da agricultura digital e o modelo de plataformas sobre o desenvolvimento no Sur Global. Trabalhou no 
setor privado em marketing, comunicação estratégica e serviços de consultoria. Colabora em meios de co-
municação, lidando com questões de política e economia, particularmente política industrial. [Reino Unido] 

Bernardino León

Investigador doutorado em Sociologia pela SciencesPo. É professor assistente de Teoria Política 
e Estudos de Segurança na Paris School of International Affairs da SciencesPo. Faz parte da equipa do 
GUARDINT, um projeto colaborativo da SciencesPo, do King’s College de Londres e do WZB dedicado a 
estudar as limitações e os desafios que existem no controlo e na prestação de contas dos serviços de 
inteligência na Europa. O seu trabalho foi financiado pela Fundação “La Caixa” e pela Agência Nacional 
da Investigação francesa (ANR). [França] 

Ana Ariño

Ex Vice-presidente Executiva e Chief Strategy Officer da agência económica da NYC. Ana viveu 
nos EUA há 15 anos e trabalhou nos últimos 7 anos na área económica da Câmara Municipal de Nova 
Iorque. A Ana estabeleceu a estratégia corporativa da área económica e liderou projetos estratégicos 
tanto com o presidente da Câmara Bloomberg, como com o atual de Blasio. Anteriormente, trabalhou 
como consultora no The Boston Consulting Group em Nova Iorque, Paris e Madrid. É licenciada em 
economia pela UAM e tem um Mestrado pela Johns Hopkins School of Advanced International Studies. 
[USA] 

Gianfranco Biliotti

Direção-geral AMGEN na Colômbia. Líder da indústria farmacêutica, com vasta experiência interna-
cional em funções estratégicas e de liderança em empresas multinacionais do setor da saúde. Com 
mais de 20 anos de experiência, aplicou os seus conhecimentos em marketing, gestão e engenharia 
de telecomunicações em mercados como a Itália, a Rússia, o México e a Colômbia, trabalhando para 
Johnson & Johnson, Janssen Latin America e Lexion Pharmaceuticals. [Colômbia, Itália, México]

María de Jesús Medina 

Doutora em Bioética e Jurisprudência Médica pela Universidade de Manchester, Reino Unido. Desde 
o ano de 2013 forma parte do Sistema Nacional de Pesquisadores SNI, Nível 1, CONACyT. Coordena-
dora Acadêmica do Curso em Bioética, Saúde e Biodireito do IIJ. Desde 2013, é membro do Colégio de 
Bioética A.C. em onde é Secretaria Acadêmica. Desde 2017, é membro do Conselho Executivo da Asso-
ciação Internacional de Bioética (IAB), onde é secretaria. Desde 2019 é membro do Comitê Universitário 
de Ética da UNAM e membro do Comitê de Ética do Conselho de Salubridade Geral no México. [México] 

José Ignacio Santos

Secretário do Conselho Geral de Saúde. Doutorado em Medicina pela Universidade de Stan-
ford. Especializado em Pediatria no Centro Médico da Universidade de Stanford. Pós-Graduado em 
Infetologia e Imunologia Clínica na Universidade de Utah. Biólogo e Mestre em Ciências pela Universi-
dade Estatal Politécnica da Califórnia em Pomona, Califórnia. Diplomado em Alta Gestão do Instituto 
Pan-americano de Alta Gestão da Universidade Pan-americana do México. [México]

Juanma Zafra 

Co-diretor do Mestrado em Data Science para Finanças do CUNEF, do programa executivo de data 
science e transformação digital e do Mestrado de Data Science; também é Chief Data Officer e co-diretor 
do Analytics Lab do mesmo centro. Elaborou e orientou os programas de formação in company de Desen-
volvimento Atuarial para a MAPFRE, de Ciência de Dados para os CATC de Lanzarote e de Transformação 
Digital para o Exército Rural. É autor de dois livros: Retorno al Patrón Oro (Deusto, 2014) e Alquimia (com 
Ricardo A. Queralt, Deusto, 2019), uma das referências atuais em espanhol sobre a importância que a 
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Os quatro meses de confinamento e deses-
calada para chegar a esta nova normalidade 
foram certamente os mais intensos e estran-
hos das nossas vidas. E, no entanto, as de-
cisões que foram tomadas nestes pouco mais 
de quatro meses condicionarão uma parte 
substancial do nosso futuro pessoal e social 
para os próximos dez anos. Nunca tanto tinha 
mudado em tão pouco tempo, nem com tanta 
incerteza nem com tanta intensidade. Durante 
muitos anos, talvez séculos, não nos sentimos 
tão desamparados, nem tão frágeis, nem pro-
vavelmente tão comprometidos e solidários 
como agora.

Na LLYC, resumimos todos estes dilemas que 
o Covid-19 nos foi deixando à sua passagem 
em dois lemas que também têm muito de fei-
tiço: Entramos na era do new normal, estamos 
em pleno turning point. Acabámos de passar 
o ponto de inflexão, essa linha imaginária da 
qual já não é possível recuar. Entramos numa 
fase de nova normalidade que ainda é um 
grande ponto de interrogação. Ninguém sabe 
ao certo em que consiste ou como se respon-
de. É por isso que é tão necessário antecipar 
essa realidade desconhecida. Se me permite o 
trocadilho que dá título a estas linhas, premir 
a tecla do fast forward, do avanço rápido, e 
vislumbrar, até onde pudermos, o que o futuro 
reserva para nós após a pandemia.

Dedicámos esta edição da revista UNO a fazer 
esse exercício de prospeção. Vários dos nos-
sos clientes que se destacaram nestes meses 
pela sua coragem, originalidade, inovação, 

determinação ou transparência participam 
nela. Quase da noite para o dia encontraram-
se numa verdadeira encruzilhada. Assumiram 
a necessidade de aplicar estruturas e critérios 
de gestão sem precedentes, atribuíram pro-
tagonismo e entidade à comunicação, atuali-
zaram o seu propósito corporativo e redefini-
ram a sua relação com clientes e grupos de 
interesse. Assumiram a situação excecional, 
mostraram-se dispostos a ajudar, ao mesmo 
tempo em que pediram ajuda e colaboração e 
se reinventaram como empresas, como mar-
cas e também como agentes sociais.

Também refletimos sobre o novo papel evi-
dente das empresas. Nestes meses, reforça-
ram uma dimensão social marcante. Assumi-
ram e até reivindicaram um papel mais ativo 
e coordenado na recuperação económica 
necessária. Há uma lição transcendente de 
crises passadas, a de não deixar ninguém para 
trás. As empresas serão inspecionadas quase 
ao milímetro até verificar se atingiram ou não 
esses objetivos. Em troca, terão uma maior 
capacidade de diálogo, muito mais legitimi-
dade do que em épocas anteriores, e podem 
tornar-se um elemento determinante para 

O FUTURO 
que SEREMOS

O empreendedorismo 
foi reivindicado. Muitas 
empresas geraram empatia, 
proximidade, emoção, 
adesão e um sentido de 
pertença

José Antonio Llorente
Sócio Sundador e Presidente da LLYC / EE. UU. - Espanha

#turningpoint 
#embracethenewnormal
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reverter o descontentamento institucional e 
até o populismo que a crise económica de 
2008 nos deixou.

A nova normalidade começa com territórios 
claramente definidos. A saúde é o primeiro e 
o mais importante. A boa saúde deixou de ser 
uma suposição e um desejo mais ou menos 
cortês, para reaparecer como uma necessi-
dade premente e uma necessidade social. A 
mesma sociedade constitui o segundo territó-
rio. Valores, consensos e convicções da nossa 
vida em comum sofreram uma das suas maio-
res mutações na história recente. O âmbito e 
o conceito da própria sociedade democrática 
mudaram. Deveria fortalecer-se, alimentar-se 
e reinventar-se com alguma velocidade. Não 
é por acaso que em pouco mais de um mês 
dois presidentes de bancos espanhóis solici-
taram publicamente um novo contrato social 
e alertaram que a tensão não salva vidas nem 
gera empregos.

O âmbito corporativo é o terceiro território 
da nova normalidade. O empreendedorismo 
foi reivindicado. Muitas empresas geraram 
empatia, proximidade, emoção, adesão e um 
sentido de pertença. Assumiram o seu papel, 
agiram com responsabilidade e estabeleceram 
uma nova relação com os seus acionistas, in-
vestidores, profissionais, clientes e restantes 
grupos de interesse. De futuro, os lucros terão 
muito mais significados do que a referência 
estrita à última linha de uma demonstração 
de resultados.

O quarto território resulta da intersecção dos 
três anteriores. É a colaboração público-pri-
vada. Já tínhamos previsto algum progresso 
em linha com a COP25 em Madrid. A reversão 
das alterações climáticas, a economia circular, 
o compromisso ambiental, a energia susten-
tável e, em geral, a responsabilidade social cor-

porativa já tinham ganho protagonismo. Não 
demorará muito para o recuperar e expandir.

O quinto território resulta da continuação do 
declínio dos anteriores. Das empresas e do seu 
compromisso resulta uma nova escala para as 
marcas. Talvez sejam menos aspiracionais e 
ideais, mas certamente serão muito mais reais, 
comprometidas e participativas.

Os outros territórios da nova normalidade 
virão de uma intersecção muito diferente. 
Aquela que forma a tecnologia, especialmente 
o Big Data, as redes sociais e os cidadãos. Se as 
redes sociais ocasionalmente demonstraram o 
seu pior lado nestas semanas, o teletrabalho 
foi a grande descoberta do confinamento. 
Muitos valores de gestão deram a volta com 
apenas algumas semanas de videoconferên-
cias a que recorreram as famílias, os even-
tos imprevistos, a cumplicidade, o apego e o 
compromisso. Simplesmente retornar à rotina 
anterior não parece muito viável. Também não 
há como voltar nessa área. 

Também mudará a forma de medir os com-
portamentos, os gostos e até as ambições. A 
gestão da incerteza será outro aspeto impor-
tante no livro de estilo new normal, tal como 
é a capacidade preditiva ou sistemas muito 
mais abertos e participativos de retenção do 
talento. De tudo isto, e de algumas outras 
coisas, fala-se nas páginas seguintes. Con-
vido-vos a lerem-nas, interiorizarem-nas e a 
expressarem-se sobre elas. O futuro da nova 
normalidade será extremamente aberto e 
precisa do esforço de todos. Como geralmente 
acontece nas melhores histórias, que o fast 
forward nos leve ao destino ideal dependerá 
do entusiasmo e da convicção com que fizer-
mos a viagem. 

Agora que caminhamos para a nova normali-
dade, a pandemia sofrida em todos os cantos 
habitados do planeta deixa-nos um rasto de 
dor pelos ausentes, pelas incertezas futuras, 
pelas lições aprendidas por tentativa-erro e 
pela ameaça de uma longa sombra, como 
a dos ciprestes de Delibes: o risco de enfra-
quecer o pacto entre o homem e a natureza, 
numa espécie de reordenação tortuoso das 
prioridades que levam alguns a acreditar, ilu-
didos por eles, que a reconstrução económica 
não aceita princípios ambientais.

Tivemos um curso acelerado de heurística, 
porque descobrimos cenários inéditos e 
fizemo-lo todos juntos, ao mesmo tempo. 
Quer gostemos quer não, estas circunstâncias 
unem muito. Também descobrimos que so-
mos seres gregários e que, quando queremos 
superar uma adversidade, somos capazes de 
remar na mesma direção; isto é, não estamos 
tão longe dos nossos antecessores.

Felizmente, este curso intensivo redescobriu o 
nosso respeito por nós mesmos - pela nossa 
saúde e pelo nosso bem-estar-, pelos outros 
- pelo bem da comunidade - e pelo meio am-
biente. Respirámos ar puro nas cidades, valo-
rizámos o espaço público porque estávamos 
privados dele, quisemos caminhar por uma 
floresta ou uma praia como antes... observá-
mos, surpreendidos, no nosso confinamento, 
como a ausência da natureza não afetava 
mais do que pensávamos. 

Sabemos que vamos passar por grandes trans-
formações nos próximos anos. A questão é se 
olharão na direção certa. Serão ecológicas e ino-
vadoras? Temos a oportunidade de aproveitar 
a crise (esta é tão propícia quanto a anterior ou 
a seguinte que ainda está por vir) para acelerar 
a mudança, antecipar a agenda e enfrentar 
já mudanças importantes do ponto de vista 
estratégico e não com taticismos a curto prazo. 

Caso contrário, corremos o risco de regressar à 
casa da partida e perpetuar as falhas sistémicas 
que temos vindo a arrastar durante décadas, o 
que, de alguma forma, nos levou a este ponto 
sem retorno. Nem é necessário lembrar, como 
exemplo disso, o curto caminho percorrido 
durante a COP25 na maioria das questões pro-
postas pela sua ronda de negociações para 
perceber que a paralisia, e até o retrocesso, 
nos aguarda sempre ao virar da esquina. Há 
que estar atentos. 

Façamos, então, transformações profundas 
com agendas já acordadas como o recém-nas-
cido New Green Deal que temos entre mãos na 
Europa, um verdadeiro Pacto Verde que agora é 
mais necessário do que nunca para redesenhar 
uma economia europeia baseada em inovação, 
descarbonização, eficiência, competitividade, 
digitalização e sustentabilidade. 

CERTEZA de quem SOMOS  
e URGÊNCIA no que QUEREMOS SER

Óscar Martín
Conselheiro Delegado da Ecoembes / Espanha

O que decidirmos agora 
condicionará a sociedade  
em que os nossos filhos  
e netos crescerão
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Para impedir que este New Green Deal da Pre-
sidente da CE, Ursula von der Leyen, seja inútil 
como aconteceu no passado com algumas pro-
postas semelhantes, já começou a criar ferra-
mentas úteis, como o compromisso da nova 
Lei do Clima, a Estratégia a longo prazo para 
a neutralidade climática em 2050 (março de 
2020), a adoção do Plano de Ação para a Econo-
mia Circular (março de 2020) ou o lançamento 
de duas Estratégias absolutamente necessárias 
sobre Biodiversidade e Alimentação Sustentável 
(ambas de maio de 2020).

Vemos com satisfação como a Europa quer 
consolidar a economia circular como o novo 
paradigma que permite crescimentos susten-
táveis que gerem riqueza, emprego ecológico 
e competitividade, ao mesmo tempo que se 
reduz a pegada de carbono e os seus impactos 
no meio ambiente. 

Aqui, tanto o design ecológico quanto a produ-
ção sustentável de bens e serviços no âmbito 
industrial serão prioritários, mas, pelo menos, 
não serão as capacidades para gerir adequa-
damente os resíduos gerados após o consumo 
desses bens e serviços. Há uma razão pela 
qual este novo modelo económico se chamar 
circular. 

Felizmente, o enquadramento normativo e es-
tratégico geral que está a ser criado na União 
Europeia tem o seu espelho no cenário nacio-
nal, como não podia deixar de ser. A recente 
aprovação no Conselho de Ministros da fu-
tura Lei de Alterações Climáticas e Transição 
Energética e da nova Estratégia espanhola da 
Economia Circular, “Espanha Circular 2030”, são 
dois exemplos disso. 

Em ambos, constam objetivos ambiciosos, mas 
necessários, como reduzir as emissões de CO2 
para conter as alterações climáticas, transfor-
mar o sistema energético apostando em fontes 
renováveis, reduzir a geração de resíduos em 

15% (em comparação com o que foi gerado em 
2010), melhorar a eficiência do uso da água ou 
minimizar o desperdício alimentar.

Por outro lado, e não menos importante, parece 
haver um consenso sobre estas propostas e 
objetivos. O Fórum Económico Mundial, a Agên-
cia Europeia do Meio Ambiente ou a Fundação 
Ellen MacArthur são apenas três das muitas 
instituições que reconhecem e defendem a 
necessidade de transitar para uma economia 
circular mais sustentável e inovadora, onde as 
empresas que compõem o setor privado têm 
estar totalmente integradas e comprometidas.
 
É aqui que os responsáveis dos sistemas de ges-
tão que promovem a reciclagem, como é o caso 
da Ecoembes em Espanha para os resíduos de 
embalagens, temos um enorme desafio, porque 
trabalhamos com todos os agentes envolvidos; 
desde as empresas que colocam as embalagens 
no mercado e assumem a sua responsabilidade 
legal de financiar o custo da reciclagem quando 
já foram utilizadas, às entidades locais que são 
as responsáveis pela recolha dos resíduos nas 
nossas localidades e cidades. Mas, acima de 
tudo, também trabalhamos com os cidadãos, 
que diariamente demonstram um compromisso 
ambiental cada vez mais forte, através da sepa-
ração dos seus resíduos para poderem ser reci-
clados ou evitando deixá-los nos meios naturais, 
minimizando, assim, o seu impacto ambiental. 

Nesta Europa que estamos a reconstruir, vamos 
viver, pelo menos, durante o resto do século XXI. 
O que decidirmos agora condicionará a socieda-
de em que os nossos filhos e netos crescerão. 
E isto não é uma tarefa inferior. Não é hora de 
olhar para o outro lado, mas de preparar sem 
pausas as mudanças necessárias que já temos 
a cozinhar e colocá-las no prato de um cliente 
- a sociedade - cada vez mais exigente com o 
compromisso inabalável com o meio ambiente, 
num restaurante - o planeta - do qual todos 
somos sócios e já não dá mais de si.

De leste a oeste, à medida que o tempo passa, 
a pandemia do COVID-19 espalhou-se por 
todo o mundo. A sua passagem tem repre-
sentado milhares de mortes e milhões de afe-
tados por uma doença que ainda não possui 
vacina e, portanto, podem surgir novos surtos 
a qualquer momento. Quase todas as socieda-
des e governos lidaram com isso confinando 
os cidadãos, com a esperança de abrandar os 
contágios e as mortes. Mas, para isso, a eco-
nomia teve que ficar paralisada; interromper a 
produção e trabalhar em todas as atividades, 
exceto naquelas consideradas essenciais para 
a população. Além disso, o confinamento e a 
paralisia económica não foram de curta du-
ração, mas com mais ou menos intensidade, 
ambos duraram cerca de três meses. Tempo 
suficiente para que um número significativo 
de empresas e trabalhadores não perderem 
a sua atividade económica e o seu trabalho, 
deixando como vestígios da pandemia, junta-
mente com o calvário de mortes, o aumento 
alarmante do número de pessoas em situação 
de desemprego.

Segundo as estimativas da Organização Interna-
cional do Trabalho, no segundo trimestre de 2020, 
pode-se esperar uma redução do emprego no 
mundo de 6,7%, equivalente a 195 milhões de tra-
balhadores a tempo completo1. Só em Espanha, 
desde o início da pandemia até agora, os dados de 

registo à Seguridade Social mostram-nos que se 
perderam mais de 700 000 empregos e que cerca 
de 3 milhões de trabalhadores foram afetados 
por suspensões dos seus contratos de trabalho 
ou reduções de horas de trabalho, conhecidos 
como ERTE2. Isto representa uma crise laboral 
comparável à sofrida como consequência da crise 
económica de 2008 e interpela-nos como socie-
dade a refletir sobre o desemprego à espreita.

Para começar, uma das lições que podemos 
aprender dessa pandemia em relação ao seu 
efeito no mercado de trabalho é que os tra-
balhadores mais vulneráveis são os que mais 
sofreram as consequências da paralisia econó-
mica. Os trabalhadores temporários viram os 
seus contratos rescindidos e não renovados; 
os trabalhadores informais tiveram de decidir 
entre a sua saúde e a sua sobrevivência, uma 
vez que, sem ter nenhuma rede de segurança 
social, o confinamento e o não trabalho signifi-

Os DESAFIOS  
do MERCADO de TRABALHO 

Luz Rodríguez
Professora Titular de Direito do Trabalho e da Seguridade Social na UCLM / Espanha

No segundo trimestre de 2020, 
pode-se esperar uma redução 
do emprego no mundo de 
6,7%, equivalente a 195 
milhões de trabalhadores a 
tempo completo

1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf

2 http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguri-
dadsocial/detalle/3825
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cam para eles a absoluta falta de rendimento. 
Por este motivo, avançar na formalização do 
emprego e na sua estabilidade é essencial para 
o mundo pós-COVID19. Em Espanha, isto sig-
nifica pôr termo à temporalidade excessiva do 
nosso mercado de trabalho; no mundo, avançar 
com a ideia de trabalho decente adotada como 
Objetivo 8 dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.

Uma segunda aprendizagem foi a necessida-
de de um Estado de Bem-Estar forte. E isto 
não só porque a magnitude da pandemia e 
o confinamento testaram a força dos nossos 
sistemas de saúde e educação, peças-chave 
dos Estados de Bem-Estar, mas porque foi 
essencial obter rendimentos para todas as 
pessoas sem emprego ou com emprego em 
estado latente como consequência do coma 
induzido da atividade económica. Em Espanha, 
primeiro, aumentou-se a proteção por desem-
prego (em maio, o número de beneficiários 
atingiu os 5,9 milhões e o gasto excedeu os 
5100 milhões de euros3) e, depois, aprovou-se 
o Rendimento Mínimo Vital, um novo benefício 
da Seguridade Social que oferece cobertura 
económica a quem não tem outros rendimen-
tos4. Mas este é apenas um exemplo nacional 
de algo que, pensando em como deveria ser o 
mundo pós-COVID19, deveria ser a regra para 
combater o desemprego: expandir a proteção 
social a todas as pessoas, para que a falta de 
emprego não signifique falta de rendimentos 
para ter uma vida digna.

A terceira aprendizagem da pandemia para 
o mundo do trabalho tem sido uma espécie 
de casamento entre o trabalho tecnológico e 

o trabalho humano. Se até à propagação do 
COVID-19 ambos pareciam excludentes, de for-
ma que nos andávamos a questionar até que 
ponto o avanço da tecnologia faria desaparecer 
o trabalho humano, a pandemia demonstrou 
que ambos têm sido absolutamente necessá-
rios. A tecnologia permitiu manter uma parte 
de atividade económica e de serviços para os 
cidadãos que teriam de fechar se não se tives-
sem desenvolvido por meios telemáticos, espe-
cialmente por meio do teletrabalho; o trabalho 
humano de cuidados (profissionais da área de 
saúde, emprego familiar, assistência a menores, 
dependentes e idosos) tem sido essencial para 
preservar a vida, a saúde e o bem-estar dos 
cidadãos doentes e confinados. Em ambos os 
lados, passámos por altos e baixos, como as 
lacunas digitais ou os empregos precários e 
mal remunerados que era urgente remediar. 
Mas também uma certeza perante o mundo 
pós-COVID19: que o avanço da tecnologia e o 
cuidado pelas pessoas são duas fontes férteis 
de criação de empregos. Empregos para os 
quais será necessária formação da população 
ativa, neste caso, em competências digitais e/ou 
cuidados a pessoas. Este é o terceiro elemento 
a destacar para o futuro: a necessidade absolu-
ta e inevitável de uma melhor educação e uma 
maior e melhor formação dos trabalhadores, 
para poderem ter oportunidades reais de aces-
so aos empregos que a revolução tecnológica e 
a economia dos cuidados podem criar.

3 http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/
detalle/3826 

4 http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/
detalle/3826

Avançar na formalização 
do emprego e na sua 
estabilidade é essencial 
para o mundo pós-COVID19
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Em apenas uma década, as gerações mais 
jovens das sociedades avançadas enfrenta-
ram duas crises que colocam em risco a sua 
inserção laboral e a sua capacidade para se 
vincular à comunidade a partir da confiança 
e do respeito. Os números que a atual pan-
demia do Covid-19 mostra em Espanha são 
desoladores: uma taxa de desemprego de 
15% (quase 4 milhões de pessoas), cerca de 
90% da perda de emprego nestas semanas 
concentrou-se em contratos temporários e 
setores cruciais, como a restauração e o tu-
rismo, estão a sofrer mais intensamente com 
o ataque de um vírus microscópico. 

A pandemia veio acelerar mudanças já em 
curso. Nos últimos anos, as sociedades de-
senvolvidas têm testemunhado profundas 
agitações económicas e sociais. O que o eco-
nomista Richard Baldwin chamou de “globóti-
ca” (globotics), a intersecção da globalização e 
a revolução tecnológica, está a representar o 
desaparecimento acelerado de tarefas asso-
ciadas a aptidões e salários médios em bene-
fício das situadas nos extremos. Reina o medo 
do desemprego em massa, da precarização 
do trabalho e do aumento da desigualdade. A 
ameaça de uma distopia tecnológica difusa e 
a desconfiança perante a capacidade dos nos-
sos representantes para a enfrentar rebentam 
com as costuras do contrato social. 

Seria tão imprudente quanto egoísta despre-
zar o medo dos cidadãos. Sabemos que as 
inovações sempre contribuíram para aumen-

tar o nosso bem-estar e que não há razão 
para esperar um desemprego em massa. Mas 
também sabemos que, a longo prazo, esta-
remos todos mortos. É precisamente agora, 
neste exato momento, quando estamos a 
sofrer, e alguns muito mais do que outros, os 
custos do ajuste. 

Entre os instrumentos de políticas públicas e 
privadas para enfrentar este desafio, a forma-
ção desempenha um papel crucial. A pergunta 
fundamental que nos devemos fazer é clara: 
as atuais políticas de formação são suficiente-
mente eficazes para tornar os trabalhadores 
e máquinas aliados, em vez de adversários? 
Hoje, a resposta em Espanha é negativa. Um 
em cada dois desempregados (mais de 1,6 
milhão de pessoas) tem um nível baixo de 
educação, assim como um em cada três fun-
cionários (mais de 6,2 milhões). Aumentar o 
nível educativo dos nossos trabalhadores é, 
portanto, uma condição imprescindível para 
alcançar um mercado de trabalho menos dis-
funcional e, com isso, um maior bem-estar 
social e políticas públicas sustentáveis. 

Uma POLÍTICA de FORMAÇÃO  
para DEPOIS do COVID (e mais além)

María Jesús Pérez
Presidente, Fundação para a Qualidade e Inovação da Formação e do Emprego / Espanha

Em Espanha, estamos 
abaixo da média europeia 
em relação à proporção 
da população com 
competências digitais 
básicas

Uma estratégia de formação público-priva-
da verdadeiramente comprometida com a 
empregabilidade, competitividade e criação 
de riqueza nas próximas décadas terá que 
prestar uma atenção fundamental ao desen-
volvimento das competências digitais e aos 
setores económicos de maior potencial. 

Em primeiro lugar, é importante destacar que, 
em Espanha, estamos abaixo da média euro-
peia em relação à proporção da população 
com competências digitais básicas. O pro-
blema é especialmente visível nas pequenas 
empresas. O facto de apenas 6% das empre-
sas com menos de 10 trabalhadores realiza-
rem vendas pelo comércio eletrónico sugere 
a gravidade da situação. Temos uma grande 
margem de melhoria na formação dos traba-
lhadores para o uso das tecnologias que já 
estão a definir em 2020 quais são as possibi-
lidades de bem-estar de uma sociedade. 

Além disso, o crescimento exponencial do 
setor dos cuidados num país tão envelhecido 
como o nosso; a necessária reconversão do 
turismo rumo a padrões de qualidade mais 
elevados; a promoção de uma indústria mais 
verde, digital e internacional; e uma Adminis-
tração Pública mais ágil e eficiente tornam 
inevitável um acompanhamento formativo 
para os trabalhadores destes setores, de uma 
baixa qualificação a novas aptidões. 

Esta atenção urgente às competências digitais 
e à requalificação em setores estratégicos 
deve ser estável, ágil e coerente com o resto 
dos esforços feitos pelos agentes públicos e 
privados. Para isso, o diálogo e o consenso, ga-
rantias de legitimidade e eficácia, devem estar 
presentes desde a própria fase de conceção 
destas políticas. Além disso, no momento da 
sua implementação, devemos garantir que 
mecanismos adequados garantam uma ava-

liação transparente e eficaz. Por fim, a aposta 
na tecnologia, na promoção do empreende-
dorismo e da economia social e no uso de 
metodologias inovadoras (como, por exemplo, 
o participatory action-oriented training ou os 
programas bootcamp) deverão estar presen-
tes, de forma transversal, em qualquer esforço 
neste âmbito. 

Precisamos urgentemente de estratégias e 
políticas estáveis, flexíveis e coerentes que 
permitam a empresas, poderes públicos e 
sociedade civil usar estas forças tecnológicas 
a nosso favor. A política de formação desem-
penha um papel central nesse esforço. Não se 
trata apenas de acompanhar no processo de 
transição para os cidadãos mais vulneráveis. 
Trata-se de tornar possível o próprio processo 
de digitalização: só se a maioria da sociedade 
beneficiar da revolução digital, evitaremos mi-
norias sociais capazes de bloquear a obtenção 
das suas vantagens evidentes. Vamos superar 
o falso dilema entre equidade e eficiência.

Esta atenção urgente às 
competências digitais e à 
requalificação em setores 
estratégicos deve ser estável, 
ágil e coerente com o resto 
dos esforços feitos pelos 
agentes públicos e privados
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maneira de governar não. Hoje, as pandemias 
espalham-se globalmente nos lugares “busi-
ness”, mas a capacidade de alerta e interven-
ção das organizações internacionais colide 
com fortes burocracias e fronteiras locais, 
sem outros recursos além do mais arcaico 
dos instrumentos de proteção da população, 
o confinamento. Não seria justo defender que 
os nossos sistemas de governo não apren-
dem. O sistema de saúde, que pode ser me-
lhorado em muitos países, é um exemplo de 
aprendizagem coletiva, guerra após guerra, 
crise sanitária após crise sanitária, construí-
mos instituições que nos protegem precisa-
mente porque tem uma certa capacidade de 
antecipar o futuro. Mas sim, é-o insistir que 
sejamos lentos e cegos. Cada vez que o fu-
turo chega antes, sabemos menos sobre ele 
e surpreende-nos sempre ajustando contas 
com o passado.

Daniel Innerarity, o nosso melhor pensador 
local, propõe tornar a complexidade e a ace-
leração das nossas sociedades, em vez de 
um espaço para o descontentamento dos 
governados pela política inteligível e a irritação 
dos governantes perante cidadãos insaciáveis, 
uma fonte de conhecimento e riqueza, uma 
condição de possibilidade para as nossas de-
mocracias. Na sua última obra, publicada em 
plena pandemia (“Uma teoria da democracia 
complexa: Governar no século XXI” Galaxy 
Guntenberg, 2020) defende que “O que mais 
fragiliza as nossas instituições democráticas é 
a sua mutilação ou o seu reducionismo, a sua 
simplificação... porque torna as sociedades mais 
vulneráveis, menos capazes de enfrentar os seus 
problemas, precisamente porque as soluções 
exigem essa complexidade... As sociedades são 
bem governadas quando são governadas por 
sistemas nos quais se sintetiza uma inteligência 
coletiva (regras, normas e procedimentos) e não 
quando pessoas especialmente dotadas estão 
na liderança. Poderíamos prescindir das pessoas 
inteligentes, mas não de sistemas inteligentes”. 

Mas elegemos pessoas, não sistemas. A ciên-
cia e a tecnologia já aprenderam a incorporar 
o “conhecimento distribuído” (no qual as de-
cisões não dependem de um único centro) 
nos seus processos cognitivos e de decisão, 
mas a política não. Imaginemos um líder de 
um partido político cujo programa seja as-
sinalar dúvidas, dúvidas significativas com a 
honestidade de reconhecer que desconhece 
a resposta. Não conheço políticos com tanta 
coragem, mas também não conheço eleito-
res que estejam dispostos a confiar neles, 
e, porém, assim segue a vida, e não é uma 
metáfora, em transformar os nossos governos 
em sistemas de aprendizagem coletiva em 
condições de ignorância (Collingridge). 

Pensemos nisso da próxima vez que avaliar-
mos os nossos políticos.

Ao contrário do que dizem os rios de tinta, a 
nova normalidade parecer-se-á muito com a 
antiga. Mas aprenderemos algo com os erros 
cometidos na gestão da crise sanitária e com os 
seus efeitos económicos. Foram tantos, é um 
material tão bom para a aprendizagem coletiva 
que deveríamos ser otimistas.

Se virmos bem, a primeira coisa que notamos 
é que muitas sociedades reagiram bem à pan-
demia. As que construíram instituições fortes 
e cadeias de solidariedade criadas em crises 
anteriores estão a responder melhor. Os países 
com uma institucionalidade fraca e um forte 
apelo à iniciativa individual e ao mercado estão 
pior, sobretudo, aqueles cujos cidadãos já não 
esperavam nada dos seus governos.

Pierre Rosanvallon defendia que, depois de 
mais de um século de democracias pluralistas, 
falta-nos uma teoria da ação do governo. A 
democracia, para a maioria de nós, é um sis-
tema de representação e das suas condições; 
eleições competitivas, ampla participação do 
corpo eleitoral, alguma liberdade de expres-
são e instituições nas quais, pelo menos for-
malmente, existam contrapesos entre poderes 
nominalmente separados. Mas, formado um 
governo legítimo, qual é a teoria que estabe-
lece um bom governo? Além de uma defesa 
difusa do interesse geral e do seu correlato 
eleitoral (ganhar as eleições seguintes), não 
sabemos nada. 

Passado o pós-guerra, o sucesso político 
estava correlacionado com a capacidade de 

formar grandes alianças eleitorais (devemos 
os nossos estados do bem-estar aos social-de-
mocratas e democratas-cristãos) com as quais 
gerimos instituições nacionais que ampliaram 
direitos com a paz social suficiente para que as 
economias crescessem. Boa governação era 
sinónimo de coligações inclusivas e promessas 
de progresso. 

Mas o otimismo dos anos 90 (tão bem descrito 
por Ramón González Férriz na “armadilha do 
otimismo”, Debate 2020) e a nova dimensão 
global da economia dissociaram crescimento 
e inclusão. Não em todo o mundo, onde a 
pobreza só diminuiu, mas nas “democracias 
avançadas”, onde as coligações entre vence-
dores e derrotados da globalização são cada 
vez mais difíceis de articular e a promessa de 
progresso já não representa inclusão, mas sim 
desigualdade, no meio da maior acumulação 
de capital nunca antes conhecida na história.

Os consensos em que baseamos as nossas 
instituições fragmentaram-se, as nossas socie-
dades tornaram-se mais complexas, a nossa 

TRANSFORMAR a COMPLEXIDADE  
numa FONTE de RIQUEZA

Os consensos em que 
baseamos as nossas 
instituições fragmentaram-
se, as nossas sociedades 
tornaram-se mais complexas, 
a nossa maneira de governar 
não

Joan Navarro
Sócio e vice-presidente de Assuntos Públicos na LLYC / Espanha

Cada vez que o futuro chega 
antes, sabemos menos sobre 
ele e surpreende-nos sempre 
ajustando contas com o 
passado



21

RE
VI

ST
A

A NOVA RELAÇÃO entre EMPRESA  
e CIDADÃO: o PROPÓSITO PARTILHADO

Silvia Gold
Presidente Fundação Mundo Sano / Argentina

Juan Cardona
Diretor Sénior LLYC / Espanha

O sonho da colaboração entre empresas e 
instituições públicas começa a tornar-se rea-
lidade. No passado dia 3 de junho, o Fórum 
Económico Mundial1 (WEF) emitiu um comu-
nicado a promover a ideia de um “grande 
reinício”, após o duro impacto económico pro-
duzido pelo coronavírus. “Muitas empresas 
têm intensificado as medidas para ajudar os 
seus trabalhadores, clientes e comunidades 
locais no que constitui uma mudança para o 
tipo de capitalismo dos stakeholders. Para 
isso, requer um nível de cooperação e ambi-
ção sem precedentes, mas não é um sonho 
impossível”, afirmou o WEF2.

Há uma década que o panorama empresarial 
está imerso numa mudança de paradigma 
para enfrentar grandes transformações, como 
a digital ou a chamada transição ecológica. Re-
centemente, os líderes empresariais emitiram 
declarações3 comprometendo-se a incenti-
var um novo modelo de gestão empresarial 
orientado por um propósito corporativo: uma 
perspetiva do impacto social a longo prazo 
das empresas, integradora das expetativas 
dos seus grupos de interesse, capaz de inspi-
rar a organização e criar uma mensagem que 
transcende os conceitos de missão, visão e 
valores corporativos.

A imprevisível e profunda crise causada pelo 
coronavírus colocou os líderes possivelmente 
perante o maior desafio económico e social de 
toda a sua vida. E está a forçar a uma reflexão 
urgente: é necessário redefinir o propósito?

A magnitude dos desafios 
estão a priorizar a capacidade 
de colaborar das empresas 
com as instituições públicas 
e académicas para resolver os 
problemas globais globales

1 https://es.weforum.org
2 https://es.weforum.org/agenda/2020/06/ahora-es-el-mo-

mento-de-un-gran-reinicio/
3 As declarações mais significativas ocorreram no final do ano 

passado: o manifesto do Business Roundtable (18 de agosto 
de 2019) destacava: “Cada um dos nossos grupos de interes-
se é essencial. Comprometemo-nos a entregar valor a todos 
eles, para o êxito futuro das nossas empresas, das nossas co-
munidades e do nosso país”. Semanas mais tarde, os líderes 
empresariais europeus publicavam o denominado “Call to 
action” para a transformação do modelo empresarial para a 
próxima década, baseado nos Acordos de Paris e nos guias 
das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Empresa, que 
são os pilares da denominada Agenda 2030 marcada pe-
los 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas. Ambas as declarações prepararam o nasci-
mento do “capitalismo das partes interessadas” que o WEF 
promove agora.
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setor da saúde em 2030, conforme previsto 
nos ODS.

• É alcançável. Adquire um compromisso 
moral e consegue mantê-lo no tempo por-
que o desafio é específico e alcançável. A 
Fundação Mundo Sano demonstrou que é 
possível conseguir que nenhum bebé nasça 
com Chagas em 2030 se se atuar de forma 
coordenada no diagnóstico e tratamento 
das mulheres em idade fértil.

• É escalonável. Articula-se através de mo-
delos de trabalho sustentáveis, replicáveis, 
escalonáveis e transferíveis. A luta contra a 
doença de Chagas pode ser um exemplo de 
como mudar a história de uma doença com 
base na resignação; e servir de modelo para 
outras doenças esquecidas e invisíveis.

• É baseado em evidências científicas. Este 
é um dos princípios que a Fundação Mundo 
Sano promove desde a sua criação e que foi 
ratificado recentemente pelas investigações 
do Prémio Nobel da Economia Michael Kre-
mer7 em relação à melhoria da situação da 
pobreza, perante as soluções mais criativas.

Rumo à liderança ativista

Para poder articular um propósito partilhado, 
é necessária também uma liderança ativista, 
incluindo uma ação proativa contra a injustiça, 
juntando esforços sem aceitar, com resigna-
ção, os problemas globais.

Atualmente, temos visto muitos exemplos des-
te tipo de liderança em todo o mundo. Em 
Espanha, uma multidão de empresários está a 
oferecer a melhor versão do líder ativista que, 
apesar de todos os obstáculos, oferece sem-
pre uma solução. E que entende que chegou a 
hora de tornar realidade o sonho de todas as 
instituições e empresas colaborarem através 
de um propósito partilhado onde o cidadão 
está no centro.

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Kremer

Para poder articular um 
propósito partilhado,  
é necessária também  
uma liderança ativista

Do propósito ao propósito partilhado

A magnitude dos desafios que enfrentamos 
estão a priorizar a capacidade de colaborar 
das empresas com as instituições públicas 
e académicas para resolver os problemas 
globais mais urgentes, começando pela pro-
teção da saúde e do bem-estar, a recupera-
ção económica e a manutenção do emprego, 
consolidando os objetivos da luta contra a 
pobreza e as alterações climáticas.

Esta consciência de colaborar é a base para 
expandir o propósito tal como o conhece-
mos agora e elevá-lo a um nível superior: o 
propósito partilhado. O propósito partilhado 
implica, não só o facto instrumental da cola-
boração entre diversas instituições e stakehol-
ders com um objetivo comum; implica, acima 
de tudo, um olhar desde a empresa para o 
cidadão. O propósito partilhado pretende re-
solver um problema específico dos cidadãos, 
não só integrar as expetativas dos grupos de 
interesse da empresa.

Um bom exemplo de propósito partilhado 
no âmbito da saúde e da luta contra a pobre-
za é o incentivado em 2018 pela Fundação 
Mundo Sano4 para acabar com a transmissão 
mãe-filho da doença de Chagas em 20305. 
Atualmente, este propósito colabora com os 
organismos técnicos internacionais, como a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) ou a 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS); 
e conta com o apoio de instituições públicas, 

como a Secretaria-Geral Ibero-americana (SE-
GIB); dos sistemas públicos de saúde de diver-
sos países; de instituições académicas como 
a Universidade de Harvard; e de inúmeros 
agentes associados às doenças negligencia-
das, profissionais de saúde e associações de 
pacientes, entre outros.

Tomando como referência o caso da Funda-
ção Mundo Sano na luta contra a doença de 
Chagas, identificámos quatro princípios ou 
características de um propósito partilhado:

• É relevante. Aponta para uma necessidade 
social definida nas agendas globais a longo 
prazo, como os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável6 (ODS) das Nações Uni-
das. “Nenhum Bebé com Chagas em 2030” 
é um propósito partilhado que está alinhado 
com as estratégias da OMS e da OPAS. E 
aponta para as conquistas alcançáveis no 

Esta consciência de colaborar 
é a base para expandir 
o propósito tal como o 
conhecemos agora e elevá-
lo a um nível superior: o 
propósito partilhado

4 A Fundação Mundo Sano (www.mundosano.org) é uma en-
tidade privada sem fins lucrativos criada na Argentina, em 
1993, pelo Dr. Roberto Gold. A sua missão é contribuir para 
transformar a realidade das pessoas afetadas pelas doenças 
negligenciadas, também chamadas doenças da pobreza. Nos 
últimos 20 anos, a Fundação Mundo Sano conseguiu mudar 
a realidade de inúmeras populações afetadas pelas doenças 
negligenciadas em países endémicos e não endémicos, onde 
a Fundação opera: Argentina, Espanha e Etiópia.

5 O “Mal de Chagas” é uma doença endémica na América Lati-
na, que faz parte do catálogo de doenças negligenciadas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e está entre as prio-
ridades da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 
Graças aos progressos no controlo vetorial e transfusional, 
uma das vias de transmissão mais importantes da doença 
atualmente é a via vertical ou congénita. Ou seja, uma mãe 
infetada pode transmitir a doença de Chagas ao seu filho 
durante a gravidez. Todos os anos, nascem 9000 bebés in-
fetados, um por hora, e a maioria não acede ao diagnóstico 
nem ao tratamento. Por isso, a Fundação Mundo Sano quis 
orientar o seu propósito a alcançar que, em 2030, nenhum 
bebé no mundo nasça com Chagas.

6 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/
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O CEO da NOVA NORMALIDADE:  
CHIEF COMMUNICATING OFFICER

Luisa García
Sócia e Diretora-Geral da LLYC para Espanha e Portugal / Espanha

Paco Hevia
Diretor Sénior da LLYC / Espanha

Os primeiros executivos das empresas sabem 
que estão imersos num ponto de inflexão que 
mudará o seu papel para sempre. Depois de 
assumidas as mudanças causadas pela pande-
mia, está na hora de os interiorizarmos e rein-
ventarmo-nos para liderar “the New normal”.

Os segredos que um CEO deve incluir na sua 
maneira de liderar a organização são diver-
sos e muito relevantes, portanto, a gestão da 
própria mudança e o impulso para a mudança 
organizacional devem ocupar um espaço na 
agenda.

A primeira grande área de trabalho será rever 
ajustar o propósito corporativo aos objetivos 
do negócio para redefinir a abordagem da or-
ganização a médio e longo prazo. As empresas 
que não só tinham um propósito claramente 
definido, mas que era realmente partilhado 
com a sociedade, conseguiram reagir mais 
rapidamente nesta crise e, com este compor-
tamento, conquistaram o parecer favorável 
dos seus stakeholders. 

Sem dúvida, a fase em que vivemos fez-nos 
refletir profundamente sobre a importância 
que tem o para quê da organização. Voltar à 
origem, perguntar-se se estamos a ser coe-
rentes e consistentes com o propósito e o 

que esperam de nós os stakeholders será fun-
damental no papel do CEO, como também o 
é e será que esse propósito não permaneça 
numa declaração de intenções, mas que seja 
ativado de forma clara e eficaz para poder ser 
comunicado com sucesso. 

É muito provável que esta redefinição do que 
é o sucesso para a nossa organização produza 
processos de ajustes de estratégia, de cultura 
corporativa e de modelos de liderança, que só 
fazem sentido e probabilidade de os alcançar 
se o CEO o incentivar, incluir na estratégia da 
empresa e gerar uma nova história corporativa 
que chegue a todos os stakeholders com a for-
ça necessária para nos ajudarem no processo 
de transformação que vamos começar. 

Definir um propósito partilhado e ativá-lo é 
apenas o começo. A grande evolução que 
estava a ocorrer, e que o COVID-19 acele-
rou, é a inclusão do conceito de satisfação 
das necessidades e expetativas legítimas dos 
stakeholders no dia-a-dia das empresas. Para 

O principal executivo 
também se deve tornar o 
principal comunicador 

que uma empresa seja bem-sucedida na nova 
normalidade, terá de as incluir nos objetivos, 
nas estratégias e nos planos de ação, se quiser 
ser sustentável a médio e longo prazo.

Parece uma mudança pequena, mas é uma 
revolução profunda, pois envolve levar em 
conta os processos de escuta e criação de 
relações estáveis e frutíferas com eles, para 
que a empresa tenha possibilidades reais de 
minimizar os riscos e aproveitar as oportuni-
dades no futuro. Neste ponto, será crucial ter 
processos de diálogo claros e bem geridos 
com estes coletivos e de Inteligência organiza-
cional para detetar as tendências dos setores 
e integrá-las na estratégia.

A autogestão da mudança de papel do pró-
prio CEO não será fácil. Desde o dia em que 
se aperceber da necessidade da mudança , 
até conseguir começar a trilhar o caminho da 
autotransformação, passará algum tempo. 
É necessário um processo semelhante para 
assumir que o CEO deve ser o rosto visível 
perante os stakeholders da nova maneira de 
operar pela sua organização, o que exigirá um 
alto nível de exposição perante os mesmos 
encenar a mudança e liderar a partir do papel 
do CEO ativista causas e planos que, mais uma 
vez, demonstrem o compromisso da organiza-
ção com o seu objetivo, levando-a a atravessar 
as suas fronteiras e assumir plenamente a sua 
capacidade e responsabilidade de influenciar 
a esfera pública. 

Os CEO já não se podem esconder atrás de 
estratégias e plataformas de comunicação 
corporativa. Para que a mudança de perce-
ção acompanhe a mudança organizacional 
de que estamos a falar, o principal executivo 
também se deve tornar o principal comunica-
dor e assumir que não o será apenas quando 
as notícias forem boas. Se algo nos deixou o 
COVID-19 são exemplos de líderes que, com 

uma honestidade brutal e hipertransparência, 
geraram empatia, solidariedade e colaboração 
para colocar as suas empresas numa situação 
de complexidade sem precedentes. 

Fazer com que funcione e as pessoas da or-
ganização se juntem à mudança é o próximo 
desafio a trabalhar. Os planos de participação 
das equipas ganharão destaque na gestão 
interna das empresas, uma vez que se juntará 
a própria evolução das estratégias, como a 
imposição da liderança distribuída no dia-a-
-dia. As empresas devem ir rapidamente e 
precisam que os sistemas de gestão e lide-
rança mudem o impulso a partir dos quadros 
intermediários. 

Fazer com que as equipas se corresponsabi-
lizem, passar de estruturas hierárquicas para 
redarquias, eliminar o medo do erro e poten-
ciar a capacidade de decisões, todas precisam 
de programas de comunicação interna e mu-
dança cultural potentes. É possível passar da 
cultura de controlo para a cultura da conquista 
e autogestão, mas exige tempo, paciência e in-
vestimento em informação, formação e tempo 
para convencer.

A cultura e a estratégia são os eixos que deve-
riam articular o comportamento de toda a or-
ganização “quando o CEO não está”, portanto, 
nesta aceleração das mudanças no modo de 
trabalhar, reforçá-las por meio de estratégias 
de “talent engagement”, que representam um 
salto evolutivo substancial das tradicionais 
de comunicação interna, é fundamental. A 
execução pode ser delegada a áreas de re-

A cultura e a estratégia são  
os eixos que deveriam 
articular o comportamento 
de toda a organização 



27

RE
VI

ST
A

cursos humanos ou de comunicação, mas os 
princípios fundamentais devem ser definidos 
pelo C-suite, pois determinarão ou não a que a 
empresa avance ao ritmo que o CEO necessita. 

Por fim, a irrupção da tecnologia ainda é uma 
vantagem competitiva, baseada em Inteligên-
cia Artificial, Big Data, Blockchain, Internet 
das coisas, ou na gestão dos riscos ciberné-
ticos que implica o trabalho na nova era. Em 
poucos anos, tornar-se-ão um padrão e as 
organizações que não tiverem sido capazes 
de as integrar nos seus sistemas de gestão 
desaparecerão ao ficarem obsoletas. O uso 
da tecnologia nos processos de diálogo com 
os stakeholders e para se antecipar às mega-
tendências é uma boa prática rentável para 
as organizações modernas que querem ser 
sustentáveis a médio prazo.

Este conjunto de realidades é o que o CEO 
deve gerir. Fazer isso com todos ao mesmo 
tempo dá sempre vertigens. O êxito será medi-
do na capacidade de liderar a mudança e criar 
a cultura de antecipação necessária para, a 
cada dia, ganhar o direito de “abrir a porta” no 
dia seguinte. A excelência deve-se centrar em 
sermos os melhores hoje, e em estar sempre a 
questionar-se sobre o que devemos fazer para 
continuar a ser os melhores amanhã. 

O êxito será medido na 
capacidade de liderar a 
mudança e criar a cultura de 
antecipação necessária 
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Após o confinamento, podem surgir novos me-
dos e inseguranças na hora de voltar às lojas 
e é necessário avançar. Perante esta situação, 
reforçámos as nossas equipas de atendimento 
online e de atendimento ao cliente para ajudar 
os clientes mais inexperientes durante todo 
o processo. Acreditamos firmemente que da 
crise surge a inovação. Por esse motivo, pare-
ceu-nos o momento ideal para lançar o nosso 
projeto de inovação que está em incubação 
há um ano. ADN. Um serviço digital que inclui 
inteligência artificial e que desenvolvemos 
com uma empresa que trabalha para a NASA. 

Um novo modelo de consumo

É uma realidade que vivemos num planeta 
delicado e que estamos cobertos por uma 
camada de azul tão frágil que temos de cuidar 
dele; mas também que, quando adotamos 
uma visão mais ampla, podemos fazer as coi-
sas melhor. When you know better, you do better.

As marcas e os estilos de vida que propõem, 
os valores que arvoram, moldam filosofias 
para muitas pessoas, geram identidades e até 
promovem a criação de tribos. 

Estamos perante uma grande oportunidade 
para empresas como a nossa, empresas com 
valores. Adolfo Domínguez lançou um Mani-
festo pelo Bem-Estar Animal há dez anos. O 
nosso cliente não nos pedia, mas era a nossa 
maneira de ver as mudanças que poderíamos 
ir aplicando para melhorar o mundo. E o nosso 
cliente aceitou. Hoje em dia, 80% dos acessó-
rios que vendemos são vegans e não usamos 
peles nem penas exóticas na nossa coleção 
têxtil. Mas também somos a empresa que pôs 
o linho na moda nos anos 80, um material que 
é mais sustentável devido ao facto de crescer 
em latitudes do Norte, onde requer menos 
água e pesticidas. 

Agora, o mais importante para nós é refletir 
sobre o consumo, sobre o ritmo frenético da 
moda e o “usar e deitar fora”. Não acreditamos 
na obsolescência programada. Peças que es-
tão pensadas para se descoserem, perderem 
a cor e cujo estilo expira rapidamente. Para 
nós, sustentável é uma saia que dura 10 anos. 
A nossa aposta na intemporalidade também 
significa uma aposta na qualidade e em algo 
muito difícil de conseguir: estar na moda e 
também que essa moda não expire no tempo. 
E essa é a nossa arte. 

O coronavírus foi um choque para o coração 
da nossa sociedade, mas também é uma opor-
tunidade para construir uma nova forma de 
viver, de consumir e de vestir. 

A pandemia afetou-nos a todos e, de muitas 
maneiras, tem sido democratizadora. Com ela, 
apercebemo-nos de que somos todos um. Vi-
vemos um momento de grande inclusividade, 
diversidade e reconsideração de identidades 
perante o qual é ainda mais importante con-
tinuar a dialogar com a sociedade, através 
das nossas coleções e da nossa comunicação, 
para entender como a vida dos nossos clientes 
evolui e quais são as suas necessidades. 

Para uma marca como a nossa, que está a re-
gressar às origens, realmente não há mudança 
no mundo pós-Covid-19. É sobre seguir o nos-
so caminho. Sem dúvida, acontecerão coisas 
pelo caminho, mas a diferenciação, o ser pro-
fundamente nós próprios, ainda continua a ser 
o mais importante, porque já existem muitas 
cópias no mercado para ser mais uma. A au-
tenticidade é importante hoje. Num mundo 
de fake news, é importante poder acreditar. A 
nossa proposta para o mundo da moda não 
é que todos nos vistamos de uma marca ou 
outra, mas que nos vistamos de nós próprios. 

Apostar na origem não significa ficar parado. 
É necessário reinterpretar continuamente os 
nossos valores a partir de um foco renovado 
e injetar-lhes inovação.

O único caminho de volta que faz sentido na 
moda, seja qual for o contexto ou a crise a 
que se tenha de adaptar, é conectar-se ao seu 
ADN, à sua identidade, aos valores que são 
seus como marca, porque emanam da sua 
proposta de valor acrescentado no mercado. 
No nosso caso, aproveitámos esta pausa for-
çada para entrar em contacto com o nosso 
cliente e conhecê-lo melhor. Nestas semanas, 
lançámos uma série de focus groups para en-
tender como a vida está a mudar, como nos 
veem, que atributos e valores nos concedem 
e trabalham nisso, partindo de uma realidade 
renovada. Uma realidade diferente. 

No mundo pós-covid, o lazer é cada vez mais 
digital e doméstico. Passar mais tempo em 
casa para os têxteis significa a aceleração 
para as compras online, mas também roupas 
mais cómodas e mais largas e a necessidade 
de adaptar as nossas coleções a esta circuns-
tância. Acelera-se a informalidade. 

O DESAFIO da MODA PÓS-COVID:  
AUTENTICIDADE e RAÍZES

Adriana Domínguez
Presidente executiva do grupo Adolfo Domínguez / Espanha

Quando adotamos uma  
visão mais ampla, podemos 
fazer as coisas melhor. 
When you know better, you 
do better

O único caminho de volta  
que faz sentido na moda,  
seja qual for o contexto ou 
a crise a que se tenha de 
adaptar, é conectar-se ao  
seu ADN, à sua identidade, 
aos valores que são seus 
como marca
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dições de garantir o cumprimento de medidas 
higiénico-sanitárias muito além dos protocolos 
gerais estabelecidos para funcionários e for-
necedores, bem como para clientes finais. Isto 
permitir-lhes-á recuperar a sua oferta quase 
imediatamente, com a atratividade que o nosso 
modelo de centros dominantes, completos e 
acessíveis oferece.

Há algum tempo, é evidente que os espaços 
de venda online e física não só são compatí-
veis, como também a sua colaboração também 
se tornou indispensável. Juntos, representam 
muito mais do que cada uma das suas partes. 
Os principais retailers são fortes na rede, mas 
utilizam espaços emblemáticos para fidelizar a 
sua clientela. Por outro lado, existem e-tailers a 
abrir lojas em todo o mundo e os centros co-
merciais consolidaram-se como o principal foco 
de atração e intersecção de ambos os mundos.

A fórmula de compra online e recolha na loja, 
click & collect, consolidou-se como uma po-
derosa ferramenta comercial. É uma solução 
eficiente, que simplifica as necessidades logísti-
cas dos estabelecimentos comerciais, reduz as 
distâncias entre o físico e o digital e favorece a 
atração experiencial e a fidelização por meio da 
visita a uma loja física, onde também se expõe 
o que essa marca representa. 
 
A adaptação contínua ao cliente e o foco na 
experiência de compra também são fatores 
determinantes. Trata-se de entender o que 
gostam, o que os incomoda e o que lhes im-
porta, fazendo o seguimento contínuo desses 
fatores por meio de uma recolha permanente 
de dados e experiências. 

Além disso, na nova normalidade, a colabo-
ração entre os gestores de centros e as lojas 
que os compõem aumentará substancialmen-
te. Trata-se de ajustar a mistura comercial de 
cada centro, de o tornar diferenciado e atrativo, 
capaz de responder a cada nova exigência dos 
clientes e de visualizar por onde irá o que esses 

mesmos clientes porão na moda. Os centros 
comerciais serão um oásis de segurança, mas 
também autênticos laboratórios, onde serão 
testados os segredos da procura e da oferta 
comercial de cada estação.

Na Lar España, estamos convencidos de que o 
setor de centros e parques comerciais está pre-
parado para se adaptar a este novo cenário. Os 
que estão próximos dos clientes; tecnicamente 
sofisticados; ligados à sua comunidade; com 
ambientes sustentáveis e seguros e focados na 
satisfação dos seus clientes farão certamente 
parte da nova fórmula vencedora. Também é 
evidente que o seu papel será fundamental 
para a normalização da vida social e a recupe-
ração da nossa economia nos próximos meses.

A situação excecional que vivemos durante o 
estado de emergência acelerará vertiginosa-
mente as mudanças importantes que, de qual-
quer forma, já estavam a ocorrer no setor, bem 
como a transformação que estávamos a viver 
e para a qual já nos tínhamos preparado. Por-
tanto, aquele cliente que decidiu voltar ao seu 
centro no passado dia 29 de maio e aquele que 
o fará nos próximos dias, sentir-se-á seguro e 
recuperará o hábito. Se, até agora, os centros 
comerciais tinham sido um excelente ponto de 
encontro para a vida familiar e social, a partir 
de agora, também serão o seu principal oásis.

Muitos consumidores espanhóis ponderaram, 
no passado dia 29 de maio, se era convenien-
te ou não, voltar para um centro comercial. 
Naquela data, depois de mais de 80 dias em 
estado de emergência, a sua comunidade en-
trava na fase dois, portanto, visitar todos os 
centros era mais uma vez uma opção desejada 
para muitos deles. É provável que a maioria 
nunca saiba, mas nesses dois meses e meio, 
um setor inteiro reinventou-se e inovou até 
ao último metro quadrado da sua superfície. 
Um esforço extraordinário para garantir a se-
gurança e garantir a tranquilidade e satisfação 
dos seus clientes.

Os centros comerciais nasceram em Espanha 
durante a transição democrática, no início dos 
anos 80. Desde então, adaptaram-se a cada 
uma das muitas inovações sociais que nos 
definiram como um país. A abertura, a mo-
dernização, o lazer familiar, o interesse pela 
gastronomia, a incursão das grandes marcas 
internacionais, a digitalização ou a omnicanali-
dade entre elas. 

Souberam adaptar-se e até antecipar cada um 
desses marcos sociais, assumi-lo e torná-lo 
seu. Atualmente, existem mais de 560 centros, 
que oferecem mais de 16 milhões de metros 
quadrados de superfície alugável a mais de 36 
000 comerciantes. Todos os anos, cerca de 
2000 milhões de pessoas passam pelas suas 
instalações e empregam mais de 740 000 pro-
fissionais, direta ou indiretamente. Represen-
tam 0,7% do PIB nacional e a sua participação 
de mercado é de 18,1%.

Se já tinham um papel relevante no comércio, 
lazer e entretenimento familiar, a partir de ago-
ra, os centros também o terão na segurança do 
trânsito de pessoas, na capacidade de inovação 
e no processo de fidelização necessário entre 
as principais marcas e os seus clientes. Definiti-
vamente, continuarão a fazer parte do modo de 
vida dos espanhóis. A evolução no mundo do 
comércio é constante há muitos anos e, desta 
vez, não será diferente.

Um centro comercial é um espaço limitado 
que se gere de forma integral. Uma ágora ou 
um espaço partilhado, onde se gere a fluência 
e a segurança de todo o complexo é ainda 
mais eficiente. 

Temos dados atualizados em tempo real e a 
todo o momento. Conhecemos entradas, saídas 
e ocupação. Além disso, comunicamos estas 
informações em tempo real nos nossos ecrãs, 
nas redes sociais e nas páginas web dos nos-
sos centros comerciais, sempre com a máxima 
transparência. O cliente está sempre informado 
sobre a afluência no seu centro comercial, o 
que lhe permite planear a visita e saber o grau 
de ocupação que vai encontrar, tanto no centro 
como no parque de estacionamento.

Ao mesmo tempo, grande parte dos arren-
datários dos nossos ativos são grandes e 
médias empresas com capacidade suficiente 
para desenvolver os seus planos de negócios 
e adaptá-los às novas situações que surgirão 
quando consolidarmos a normalidade. Ope-
rarão em espaços seguros e estarão em con-

O OÁSIS COMERCIAL

Miguel Pereda
Conselheiro e CEO da Lar / Espanha
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Com essa prioridade, em apenas alguns dias, 
tínhamos 30 000 funcionários, mais de 90%, 
a trabalhar nas suas casas em todo o mundo, 
algo impensável até agora. E conseguimos 
manter o serviço sem interrupções. Rece-
bemos mensagens de muitos funcionários 
e clientes, a agradecer o cuidado que todos 
tivemos em proteger e protegermo-nos e a 
enorme sensibilidade que demonstrámos nes-
tas semanas para ajudar aqueles que têm 
precisado de nós. Este é agora o nosso melhor 
cartão-de-visita, a reputação da empresa, por-
que a outra parte da confiança, da qualidade 
do serviço que prestamos, já fazia parte dos 
nossos atributos mais apreciados e demons-
trámos que conseguimos mantê-la mesmo 
nestes momentos tão complicados.

P. Das ações implementadas para 
enfrentar a crise, de quais se orgulha 
mais?

R. Sentir-se orgulhoso como ser humano de 
algo com centenas de milhares de mortes no 
mundo é difícil, porque o que eu realmente 
teria gostado é que não tivéssemos de sofrer 
esta terrível pandemia que nos tem saído tão 
cara em termos de vidas humanas e de reces-
são económica na maioria dos países. Mas se, 
como responsável da MAPFRE, tenho orgulho 
de todos e todos os funcionários e profissio-
nais da MAPFRE, que têm manifestado o seu 
compromisso com a empresa, com os nossos 
clientes e com os nossos valores, e que têm 
estado à altura das dificuldades que temos 
enfrentado. Especialmente de todos aque-
les que também superaram os seus próprios 
medos, estando perto dos clientes a reparar 
uma emergência, mesmo que o próprio cliente 
pudesse estar infetado, como aconteceu em 
muitos casos. Obviamente, esse trabalho de 
reparar uma tubagem ou um corte de energia 
numa casa com doentes foi realizado com 
medidas extremas de prevenção.

A MAPFRE é uma empresa comprometida, 
temos uma sensibilidade em relação ao social 
que se reflete em tudo o que fazemos. Isto 
levou-nos a mobilizar mais de 200 milhões 
de euros com diversas medidas que foram 
muito relevantes, destinadas a ajudar clien-
tes, fornecedores e PME e trabalhadores por 
conta própria, a superar um longo período de 
confinamento e retomar a atividade agora que 
é novamente possível. Além disso, a Fundação 
MAPFRE organizou, em apenas duas semanas, 
a maior campanha social da sua história nos 
seus 45 anos de vida. A fundação está a doar 
mais de 35 milhões de euros para que pessoas 
de quase 30 países tenham acesso a material 
médico e de saúde, a medidas de proteção do 
emprego, a proteger a inclusão social e a pro-
mover a investigação sobre a esperada vacina 
contra este vírus. Como exemplo disto, indicar 
que existem 150 investigadores de primeira 
linha a trabalhar para o CSIC em doze linhas 
de investigação, graças aos 5 milhões doados 
pela Fundação MAPFRE.

Também acho notável, porque é um exemplo 
de inovação em colaboração público-privada 
para um objetivo de compromisso social, o 
fundo MAPFRE Compromisso Sanitário, com o 
qual financiámos o reforço da saúde em Ma-
drid com 50 milhões de euros para combater 
o Covid-19. Este tipo de medidas marcam o 
caminho que pode ser feito no futuro para 
avançarmos juntos na reconstrução da eco-
nomia. 
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UNO + 1 Entrevista
de José Antonio Llorente 
a Antonio Huertas

Antonio Huertas
Presidente da MAPFRE / Espanha

P. Alguns especialistas consideram 
que a pandemia que sofremos e 
estamos a sofrer colocou os líderes das 
organizações à prova, e até se fala do 
aparecimento de novas lideranças. O 
que acha disso?

R. A pandemia pôs-nos a todos à prova. Cada 
um, desde as suas respetivas responsabilida-
des, teve que mudar o chip da noite para o dia 
e adaptar-se a uma situação nova e inespera-
da. Como se costuma dizer em Sillicon Valley, 
as empresas tiveram de construir o avião em 
pleno voo. A nova liderança não surgiu com a 
pandemia, mas é verdade que as tendências 
que já estavam em curso se aceleraram, como 
a horizontalidade na tomada de decisões ou a 
transição de uma visão mais focada nos pro-
cessos para outra mais focada nos resultados. 

Também houve um esforço extra de comuni-
cação, tanto para dentro como para fora, para 
explicar tudo o que estávamos a fazer. Um 
anúncio do Financial Times diz: “Crises make 
reputations”, algo com que concordo muito. 

Eu próprio acabei por montar um pequeno 
estúdio de gravação em minha casa para me 
ligar e gravar os vídeos que depois fomos pu-
blicando nos diferentes canais, entre outros, 
o meu encontro semanal através das redes 
sociais para deixar uma mensagem positiva 
todas as sextas-feiras perante a pandemia, 
um encontro que, felizmente, agora posso 
fazer quinzenalmente porque a urgência da 
situação, não a pandemia, transmitiu. Além 
disso, para citar outro exemplo, a cada 15 
ou 20 dias, respondemos às perguntas que 
os funcionários nos fizeram desde qualquer 
lugar do mundo, num esquema chamado ask 
MAPFRE.   

P. Como tem sido a sua experiência 
pessoal no comando da MAPFRE. Como 
tem enfrentado a crise como gestor. 
Quais têm sido as lições. 
 
R. Fomos claros quanto às três prioridades: 
proteger os funcionários e os clientes, prote-
ger o negócio e ajudar a sociedade. Incluímos 
uma pandemia como mais um caso no Manual 
de Crise e Continuidade de Negócios e, embo-
ra nunca o tivéssemos aplicado na vida real até 
agora, projetava-se nos cenários de stress do 
Solvência II aos quais o supervisor nos sujeita 
periodicamente, e nós superámo-los.
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P. Entrando já no que chamamos “a 
nova normalidade”, quais serão os 
segredos que os gestores deverão ter 
em conta nesta fase?

R. Certamente, a melhor lição é que temos 
de estabelecer as prioridades reais no seu 
verdadeiro lugar, partindo da centralidade 
das pessoas e do meio ambiente. A nossa 
ação continuará inspirada nos mesmos três 
princípios que nos guiaram desde o primeiro 
dia: proteger as pessoas, os funcionários, os 
colaboradores e os clientes, proteger o negó-
cio, mantendo o serviço aos nossos clientes 
que sabem que a MAPFRE nunca lhes falhará, 
e ajudar as sociedades, todas aquelas em que 
estamos, a superar esta terrível pandemia e os 
seus efeitos económicos associados.

Aqui, quero fazer uma menção expressa à 
Ibero-América, uma região essencial para en-
tender a MAPFRE atual e na qual, na maioria 
dos seus países, trabalhamos e investimos no 
seu desenvolvimento económico e social há 
décadas.  Na Europa, pensamos que a pan-
demia já passou, o que não é verdade, mas 
vivemos a realidade do vírus todos os dias na 
América Latina, que vive estas semanas com 
muita dor a perda de vidas humanas, muitas 
vezes, porque carecem de recursos suficien-
tes para ajudar todos os infetados. Por isso, a 
maioria dos 35 milhões de euros da Fundação 
MAPFRE estão a chegar lá, transformados em 
material médico na maioria dos casos com o 
objetivo de proteger o seu pessoal de saúde 
e melhorar a probabilidade de cura dos in-
fetados. 

A MAPFRE é a Ibero-América e as suas empre-
sas esperam dos espanhóis e das suas em-
presas que estejam especialmente próximos 
agora que mais precisam de nós. Já o disse 
noutros canais e repito-o nesta entrevista: 
Somos a MAPFRE e a Ibero-América também 
é a nossa realidade, continuaremos lá para 
ajudar a sair da crise sanitária e a recuperar a 
atividade económica.

P. Fala-se de uma nova normalidade 
na qual será dada maior importância a 
questões relacionadas com o bem-estar, 
a segurança, a confiança, os cuidados 
aos idosos... Tudo isto está intimamente 
relacionado com o setor dos seguros, 
que mudanças acha que este deverá 
adotar para se adaptar a este novo 
contexto?

R. Realmente, se há algo que esta crise revelou 
foi que a saúde é realmente importante. O 
setor dos seguros já desempenha um papel 
determinante nessa tarefa. A colaboração do 
seguro privado com a saúde pública duran-
te estes meses tem sido exemplar, e reitero, 
esse caminho da colaboração público-privada 
é talvez o caminho que devemos explorar cada 
vez mais como solução a longo prazo para o 
país, e não apenas pensando na saúde, mas 
como um modelo saudável para o futuro de 
uma sociedade moderna, na qual os esfor-
ços são partilhados entre todos aqueles que 
podem contribuir para a solução. Pensemos 
no grave problema das reformas: todos os 
países têm dificuldades em atendê-las porque 
o problema de origem é comum: a abençoada 
longevidade. É por isso que todos confiam o 
rendimento futuro dos seus idosos a duas ou 
três fontes: pública, a gerada pela poupança ao 
longo da vida profissional e, para quem pode, 
uma terceira pensão gerada pela poupança 
individual das pessoas. Em Espanha, temos 
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P. Parece que as marcas que estão a 
emergir reforçadas desta crise são 
as que deram um passo em frente e 
reforçaram o seu compromisso com a 
sociedade. De facto, considera-se que a 
crise promoveu o chamado “ativismo de 
marca ou corporativo”, o que acha?

R. No nosso caso, o que a pandemia fez foi 
cristalizar um compromisso que vem de sé-
rie na MAPFRE. Por já sermos uma empresa 
social, não concebemos o negócio exclusi-
vamente como a busca de lucro financeiro. 
As empresas fazem parte do tecido social e 
devemos contribuir para o bem-estar das so-
ciedades em que estamos enraizados, é assim 
que o vemos e como o vivemos. Mas não digo 
isto por ser moda, nem porque a Business 
Roundtabledos CEO mais influentes nos EUA 
o expôs há alguns verões, mas porque está 
no ADN da MAPFRE: pela primeira vez, assu-
mimos a responsabilidade social corporativa 
nos nossos estatutos em julho de 1965. 

Além disso, e digo isto para convidar à re-
flexão, os consumidores sabem cada vez mais 
como diferenciar empresas que fazem mar-
keting social das realmente comprometidas.

P. Falamos há muito tempo da 
transformação digital, sem que 
se estabeleça na nossa sociedade, 
considera que a crise foi o acelerador 
definitivo para a sua implementação, 
tendo em vista o funcionamento do 
teletrabalho, das transações online 
etc.?

R. Nestes tempos, há muitas reflexões so-
bre o futuro do trabalho, novas tecnologias, 
robotização, inteligência artificial, etc. Estou 
convencido de que esta crise irá acelerar em 
vários anos as realidades tecnológicas que 
pensávamos ainda não estarem maduras para 

a sua implementação massiva, e que a expe-
riência nos demonstrou que são mais do que 
pensávamos. Mas, sejamos honestos, o que 
vivemos com centenas de milhares de pessoas 
a trabalhar em casa, cuidando simultaneamen-
te de crianças, em condições precárias, em 
muitos casos, com uma produtividade artifi-
cial... isto diz muito sobre quem já tentou, mas 
não é o trabalho remoto de que estávamos à 
procura e de que precisamos para avançar 
como sociedade. Foi uma solução urgente 
perante uma emergência, mas não foi uma 
solução ótima. 

Além disso, faltou algo essencial: a componen-
te humana. Se a cadeia de relações de trabal-
ho se simplificar ao máximo graças à tecnolo-
gia, reduzimos o valor da cadeia e eliminamos 
aspetos não materiais que são transcendentes 
e diferenciais entre as empresas. E aí o tele-
trabalho não chega. Para gerar “valor social”, 
temos de gerar valor social na empresa, e isso 
consegue-se humanizando mais a empresa, e 
não “empresariando” mais a casa. 

Entramos numa fase da nossa sociedade em 
que temos de redefinir o modelo que quere-
mos, alguns falam de um novo contrato social 
no qual colocamos em prática os aspetos que 
nos rodeiam, com a priorização que quiser-
mos. O dilema, portanto, não pode girar em 
torno do conceito de teletrabalho, tal como 
esta pandemia nos obrigou, mas se queremos 
ou não fazer uma reflexão mais profunda so-
bre o nosso modelo social e aproveitar o que 
a tecnologia possibilita à pessoa, incluindo a 
sua capacidade de criar valor para o conjunto 
através do seu contributo individual no âmbito 
do trabalho.
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um problema de sustentabilidade do mode-
lo que, em termos dos seus valores atuais, é 
muito grave. Concentrar mais de 95% do es-
forço para poder depender o pagamento das 
pensões futuras de uma só fonte, a pública, 
implicará que os nossos novos reformados, nos 
próximos anos, verão o seu poder de compra 
significativamente limitado. Por isso, é essencial 
conciliar a poupança pública e privada e, aqui, 
o seguro é fundamental para garantir o futuro 
económico das pessoas.  

P. Sem dúvida, aproximam-se 
momentos muito complicados, com 
a incerteza de um possível surto, a 
grave crise económica... Como acha 
que será a evolução nos próximos 
meses? Está otimista sobre como será a 
recuperação?

R. Enfrentamos uma crise de dimensões 
desconhecidas e, sem dúvida, aproximam-se 
tempos difíceis. Estou especialmente preocu-
pado com o emprego, porque é a essência 
do desenvolvimento, um subsídio responde a 
uma necessidade urgente, mas um emprego 
estável e de qualidade fornece uma base para 
a construção de um futuro. E, no emprego, e 
já disse isto noutra ocasião, preocupa-me uma 
geração duplamente punida pela crise atual 
e pela de 2008: os millennials. A crise anterior 
expulsou-os abruptamente do mercado de 
trabalho, e há 10 anos que sofriam as con-
sequências da crise em termos de maiores 
dificuldades para regressar ao mercado de 
trabalho, uma precaridade altíssima devido 
à natureza temporária do nosso modelo de 
trabalho e arrastando salários mais baixos 
em comparação com as gerações anteriores. 

Agora, voltaram a ser os primeiros a sair do 
mercado, precisamente quando se deveriam 
estar a preparar nas empresas e instituições 
para render os líderes da geração anterior. 
Os mais preparados terão mais oportunida-
des novamente, mas aqueles que não forem 
suficientemente qualificados sofrerão muito 
se não desenvolvermos planos especiais para 
os ajudar.

P. A nível mais pessoal, como tem 
passado este confinamento? Se houver, 
que coisas positivas retira desta 
experiência. 

R. Todos nós tivemos de nos reinventar e esta-
belecer novas rotinas profissionais e pessoais. 
Uma experiência diferente em todos os aspe-
tos, mas esgotante psicologicamente quando 
é, como tem sido o caso, forçada.  Do ponto 
de vista profissional, a experiência foi melhor 
para aqueles que já estavam razoavelmente 
preparados. Sempre fui bastante autónomo 
na minha gestão há muitos anos, usando 
plataformas que me permitiam trabalhar em 
mobilidade, viajar ou distribuir as minhas ocu-
pações em diferentes edifícios da MAPFRE, 
mesmo em casa, e nestes tempos, consegui 
manter a atividade sem qualquer contratem-
po. Além do trabalho, tenho mantido contacto 
com a família, tenho conseguido continuar a 
praticar desporto em casa e recuperei alguns 
hobbies que tinha abandonado um pouco, 
como cozinhar. 

P. Na pandemia, vimos que a MAPFRE 
destinou 5 milhões de euros para apoiar 
os vários projetos que estão em curso 
para entender o comportamento do 
vírus e acelerar o desenvolvimento 
de uma vacina. Existem avanços em 
relação à investigação?

R. Recentemente, foi publicado no jornal El País 
um relatório sobre o progresso das equipas 
do CSIC, como a liderada por Mariano Esteban 
para chegar a uma vacina. Não é um desafio 
fácil, mas estou confiante de que possam haver 
avanços, não apenas porque uma vacina seria, 
sem dúvida, um grande sucesso global, mas 
porque a logística de uma vacinação global 
também será uma potencial fonte de conflitos. 
Proteger toda a população do planeta contra o 
Covid-19 exigirá duplicar a produção de vacinas 
ou até triplicá-la se forem necessárias várias do-
ses. Por isso, é importante não negligenciarmos 
a investigação nacional e, na MAPFRE, temos 
muito orgulho em apoiá-la. É justo lembrar 
agora que o CSIC foi decisivo para o desenvol-
vimento da epidemia gerada pelo SARS.

P. Numa entrevista recente, incentivou 
a quebrar o “confinamento mental” e 
sair do confinamento psicológico. Como 
descreveria as sequelas desta fase?   

R. O confinamento físico leva ao confinamento 
mental e é preciso interromper isso, porque 
é necessário sair para entender o que está a 
acontecer na sociedade, entre os nossos clien-
tes. Não podemos ficar trancados em casa, 
mesmo que tecnologicamente seja possível 
levar uma vida quase normal. O ser humano é 
gregário e progrediu e prosperou ao longo da 
história quando se agrupou em comunidades 
e se ajudou mutuamente. 

Além disso, observo uma contradição, o es-
panhol é muito sociável por natureza e esta 
condição levou-nos a sair massivamente (e, 
às vezes, de forma imprudente) para a rua 
e locais de lazer, tudo para partilhar com os 
outros, perdendo o respeito pelo vírus. No 
entanto, muitas vezes, temos relutância em 
voltar ao trabalho, por medo ou, às vezes, 
por comodismo.  A proteção total não existe 
e nunca existirá; continuará a haver contágios, 
que podem ser tratados por cuidados de saú-
de menos colapsados, como acontece todos 
os anos com o próprio vírus da gripe. Voltar 
presencialmente aos nossos postos de trabal-
ho não só é necessário, porque grande parte 
da atividade económica exige que as pessoas 
cuidem das pessoas, como também é o mais 
solidário que quem tem a sorte de manter o 
trabalho pode fazer neste momento.  Não há 
novos clientes, nem inovação, nem economia 
de proximidade se não voltarmos fisicamente 
às empresas. Ajudando as nossas empresas, e 
as auxiliares que as rodeiam, a recuperarem 
músculo e capacidade, também estaremos a 
abrindo caminho para sairmos todos da crise. 
E tudo isto é compatível com a flexibilização 
do local de trabalho e da mobilidade.
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No passado, lidámos com cenários globais 
complexos e, de todas essas situações, saímos 
fortalecidos até chegarmos onde estamos 
hoje. Dito isto, o impacto desta pandemia não 
tem precedentes em termos da ameaça que 
tem representado para a sociedade, a saúde 
e a economia. O setor do turismo em geral e 
a indústria hoteleira, em particular, em poucos 
dias, passaram de atingir records históricos 
de atividade para o fecho total implícito pela 
declaração do estado de alarme. Uma pa-
ralisação da mobilidade mundial inédita na 
história desta indústria. 

Quatro meses depois, logo após o início da 
reativação de uma normalidade incerta, o se-
tor tenta reinventar-se com outro salto ainda 
mais difícil: inverter o processo o mais rápido 
possível e recuperar o caminho perdido. Nesta 
iniciativa, alguns fatores externos escapam ao 
nosso controlo, mas a adaptação da nossa 
gestão, a flexibilidade dos nossos modelos 
operacionais e a capacidade de gerar confian-
ça são as alavancas sobre as quais garantimos 
a nossa viabilidade e aceleramos a recupera-
ção do negócio. 

No NH Hotel Group, a transformação opera-
cional e financeira oportuna que imprimimos 
nos últimos anos, juntamente com as medidas 
de contingência implementadas para proteger 
a liquidez durante o período mais crítico da 
crise sanitária, permitiu-nos superar a pior 
situação do mercado, que ocorreu durante 
os meses de abril e maio, com praticamen-
te toda a carteira fechada. A adaptabilidade 

realizada com antecedência e durante esta 
situação tem sido fundamental para abordar 
o ambiente atual com maior confiança no fu-
turo. Os modelos de gestão centralizada e a 
aposta na tecnologia e em sistemas eficientes 
permitir-nos-ão atingir níveis de rentabilidade 
com menos ocupação do que no passado e, 
portanto, recuperar a estabilidade mais cedo. 

Ao mesmo tempo, no processo de conceção 
da reabertura progressiva dos nossos ho-
téis, a recuperação da confiança tornou-se a 
nossa principal prioridade. Preservar a saúde 
de viajantes e funcionários, e fazê-lo em am-
bientes seguros, onde continuarão a oferecer 
um serviço que excedesse as expetativas 
dos clientes, é essencial para a reativação da 
nossa atividade. A solução envolvia redefinir 
a experiência de cliente, desde o momento 
em que se planeia reservar a sua estadia con-
nosco, acede e usa as nossas instalações, até 
ao final da sua estadia. Através de um plano 
abrangente de análise e medidas abrangidas 
segundo o conceito Feel Safe at NH , no qual 
contámos com a colaboração da SGS, líder 
mundial em inspeção e certificação sanitária, 
redefinimos os nossos protocolos sanitários 

ADAPTAÇÃO e CAPACIDADE de GERAR  
CONFIANÇA para COMBATER a INCERTEZA 

Ramón Aragonés
Conselheiro Delegado do NH Hotel Group / Espanha

Modificámos quase 700 
normas das nossas operações 
em hotéis com o único 
objetivo de proteger  
a saúde
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evitar que o impacto económico prolongado 
ao longo do tempo leve ao desaparecimento 
de uma parte do mesmo e, portanto, a uma 
perda significativa de emprego. Embora a cri-
se da saúde tenha levantado muitas incóg-
nitas sobre o futuro do turismo, empresas 
com solidez financeira, rápida adaptabilidade 
tecnológica e forte orientação para o cliente 
terão melhores opções para resistir e ser mais 
competitivas no futuro. 

Neste contexto altamente volátil, nada é tão 
urgente quanto a rapidez na tomada de de-
cisões e na execução de estratégias, a flexibi-

lidade e a eficiência nos modelos de gestão, 
o uso da tecnologia para entender o com-
portamento e as motivações dos viajantes, e 
a construção de confiança junto de todos os 
stakeholders. Definitivamente, falamos de an-
tecipação, adaptabilidade, eficiência e comu-
nicação, um exercício que o NH Hotel Group 
assumiu com responsabilidade, determinação 
e capacidade de resposta. 

e a proposta que oferecemos aos viajantes, 
para que os nossos estabelecimentos em 
todo o mundo sejam ambientes seguros.

Foi um redesign integral, concluído em tempo 
record e em que as novas soluções digitais 
serão uma prática habitual para os novos clien-
tes. Além de iniciativas como a adequação de 
processos de higienização ou a inclusão de 
normativas de distanciamento social, o uso da 
tecnologia e a digitalização de funções e servi-
ços dos hotéis permite-nos minimizar riscos de 
contacto ao mesmo tempo que melhoramos a 
experiência, colocando nas mãos do cliente a 
possibilidade de gerir facilmente grande parte 
das interações com o estabelecimento através 
do seu dispositivo móvel. Por exemplo, com 
o serviço Fast Pass, que combina a possibili-
dade de fazer o Check-in, escolher o quarto 
que deseja e fazer o Check-out, reduzindo ao 
máximo a necessidade de fazer estas gestões 
na receção do hotel. Ou a possibilidade de 
gerir serviços durante a estadia, como o Room 
Service ou o pedido de pequeno-almoço, que 
poderá ser feito de maneira simples e intuitiva 
por meio de uma aplicação que aparecerá no 
navegador do telemóvel do cliente assim que 
se liga ao WiFi do hotel. Por fim, a tecnologia 
ajuda-nos a transformar um problema numa 
oportunidade de melhorar a experiência e criar 
confiança ao mesmo tempo. 

Além da aposta tecnológica, durante todo o 
processo, tivemos de nos adaptar às necessi-
dades atuais, modificando os nossos serviços 
de catering, implementando o uso de equi-
pamentos de proteção para todos os funcio-
nários, ministrando ações de formação de 
segurança específicas para todo o quadro de 
pessoal, adaptando os processos de limpeza 
e até aplicando novas medidas de controlo 
para a purificação do ar e da água nos hotéis. 
Em suma, modificámos quase 700 normas 

das nossas operações em hotéis com o único 
objetivo de proteger a saúde.

São apenas alguns passos para enfrentar o 
desafio atual de nos reinventarmos e adap-
tarmos às mudanças conjunturais com flexi-
bilidade, proatividade e rapidez. É muito cedo 
para saber se alguma mudança importante 
ocorrerá a longo prazo. A curto prazo, trata-se 
de uma substância que não muda, gerando 
confiança do consumidor e recuperando a 
preocupação de viajar com a tranquilidade de 
saber que é seguro.

Neste sentido, desde o início de junho, co-
meçámos com uma reabertura gradual dos 
nossos hotéis nos principais destinos, concen-
trando inicialmente a procura de cada cidade 
nos estabelecimentos que permitem otimizar 
recursos e rentabilidade. A nossa previsão 
é prudente, devido ao facto de a incerteza 
se manter hoje em dia. Acreditamos que a 
atividade será inicialmente impulsionada pela 
procura a nível nacional e confiaremos na nos-
sa forte presença nos principais destinos da 
Europa para promover viagens internacionais 
quando a mobilidade for mais ativa entre os 
países.

Paralelamente, é necessária uma resposta 
setorial coordenada. É necessário garantir 
a sobrevivência do tecido empresarial, para 

Neste contexto altamente 
volátil, nada é tão urgente 
quanto a rapidez na tomada 
de decisões e na execução de 
estratégias, a flexibilidade e 
a eficiência nos modelos de 
gestão
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Em qualquer cenário de visibilidade limitada, 
é necessário estruturar um plano e/ou uma 
estratégia que aumente as possibilidades de 
êxito em condições complexas. O Covid-19 
recalibrou o mundo e o setor do turismo foi 
um dos mais afetados. A pergunta mais difícil 
de responder objetivamente é: quanto tempo 
demorará a recuperação para regressar aos 
níveis de 2019? Não há regresso a 2019, mas 
há uma oportunidade de construir um novo 
caminho que leve à reconstrução do setor, 
com pilares firmes para crescer na próxima 
década. Será um processo lento e longo, mas 
com opções para renovar, inovar e reinventar 
a experiência de viagens de forma descen-
dente, tendo sempre em mente a segurança 
do consumidor e dos nossos colaboradores.

Estamos no meio de um evento transforma-
cional. O setor está num estado que requer 
planos de minimização de danos. O Covid-19 
está a desafiar-nos. Sozinhos não somos con-
corrência, mas unidos, somos um adversário 
muito robusto e com ferramentas eficazes 
de combate que nos permitirão acelerar os 
tempos de recuperação, se o fizermos bem e 
unidos, setor público e setor privado.

Existem 4 pilares que devem ser solidamente 
construídos para alcançar essa recuperação, 
reduzindo os tempos ao máximo possível.

Estabilização no controlo médico/saúde

Adesão estrita ao progresso de dados concre-
tos em termos de contágios, hospitalizações, 
mortes, recuperações. Aceleração de aplica-
ção de ensaios (testing), mas ligados a um sis-
tema de seguimento (tracking/tracing) através 
da tecnologia. Isto permitir-nos-á reduzir os 
riscos de um segundo e terceiro surtos.

O confinamento tem sido uma prova difícil 
para o consumidor. A reabertura gradual e 
lenta é prudente, mas a falta de disciplina 
do consumidor, causada pela supressão so-
cial de 90 dias ou mais, é o principal motiva-
dor para este não respeitar os protocolos 
de distanciamento social, uso de máscaras 
(face masks) e lavagem contínua das mãos. A 
reabertura, embora prudente em casos de 
reativação da economia, gerará um aumento 
nos contágios que serão mais frequentes em 
pessoas mais jovens. Será um longo período 
de tentativa-erro até podermos estabilizar o 
controlo do vírus.

VISIBILIDADE LIMITADA, um PLANO  
é mais NECESSÁRIO do que NUNCA

Rodolfo López Negrete Coppel
Consultor de Turismo Internacional / México

A implementação dos 
protocolos é a ponte para 
reduzir os contágios e a 
propagação do vírus

A reconstrução da confiança do  
consumidor

Precisamos de proteger os nossos consumido-
res, funcionários e colaboradores e os nossos 
destinos. Este é o Motto a seguir. A execu-
ção perfeita não está no menu; no entanto, 
medidas firmes e fiáveis ajudarão a construir 
confiança nos nossos diferentes públicos. O 
novo condutor (driver) é viajar com segurança. 
Alguns dos elementos-chave na construção 
dessa confiança são:

• Implementação de protocolos de higiene 
e saneamento em todo o ecossistema do 
padrão de viagens, começando nos aero-
portos de origem, nas companhias aéreas, 
nos aeroportos de destino, no transporte 
terrestre, em hotéis e condomínios, assim 
como no comércio turístico em geral.

• Haverá a tentação de atenuar os protocolos 
e não o devemos permitir. Os consumidores 
serão indisciplinados em não segui-los; no 
entanto, devemos tentar forçá-los gentil-
mente. O consumidor, mesmo que se revol-
te contra isso, apreciará e confiará no nosso 
produto turístico ao ver que somos sérios e 
disciplinados.

• As certificações federais e locais são impor-
tantes. O México tem uma sólida reputação 
nesta área. Estas certificações podem ser 
complementadas por organizações sele-
tivas, como o CDC e a OMS. Outras certi-
ficações são aquelas que as empresas e 
os grupos hoteleiros estão a implementar. 
Estes selos contribuem para a construção 
dessa confiança, embora devamos evitar o 
excesso de certificações e não cair numa 
prostituição das mesmas. Em última ins-
tância, a implementação dos protocolos 
é a ponte para reduzir os contágios e a 
propagação do vírus.

A recuperação económica que afetou 
todos os mercados e a maioria dos 
consumidores

O impacto no desemprego e na deterioração 
da saúde financeira de empresas e dos go-
vernos tem sido sem precedentes. Todos os 
números são de enormes proporções em to-
dos os países. Decisões difíceis para alcançar 
um equilíbrio entre a saúde pública e a saúde 
económica estão no topo das agendas de líde-
res dos setores público e privado. 2020 é um 
ano de aprendizagem e transição. 2021 será o 
ano de prova que nos permitirá ver se conse-
guimos aprender e implementar as estratégias 
apropriadas para iniciar a recuperação eco-
nómica. O consumo foi severamente afetado; 
recordemos que 2/3 partes dos PIB mundiais 
são representadas pelo consumo.

O vírus gerou, por outro lado, uma procura re-
primida, que devemos gerir com cuidado. Baby 
steps sólidos obterão melhores resultados, em 
vez de abrir a válvula massiva à procura. Os 
protocolos têm de ser praticados para evitar 
um regresso ao confinamento novamente. A 
recuperação económica está intimamente li-
gada à recuperação da saúde.

O comportamento dos mercados e consu-
midores no setor do turismo indica que a 
vanguarda serão as viagens nacionais por via 
terrestre de curta distância. No ambiente in-
ternacional, as viagens de curta distância são 
aquelas que começarão a recuperar primeiro, 
voos de alcance entre 2/4 horas, portanto, 
destinos no México, como Los Cabos, Can-
cun, Puerto Vallarta/Riviera Nayarit e Mazatlán 
começarão a reativar-se. As viagens de lazer 
(leisure) começarão primeiro, seguidas pelas 
viagens de negócios. Destinos de baixa densi-
dade serão favorecidos nesta primeira etapa. 
Os mercados de bolhas foram agrupados para 
estimular viagens regionais como os Balcãs 
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(Croácia, Eslovénia, Sérvia), onde há baixos 
níveis de contágio. A Grécia, Itália e Espanha 
reabriram cautelosamente. A Grécia obriga 
todos os seus visitantes por via aérea a serem 
testados.

A indústria das reuniões enfrenta os maio-
res desafios de recuperação. Esta indústria 
é indispensável para estimular a economia 
dos países devido ao derrame que gera. É 
necessário consciencializar os líderes deste 
setor para não se vedar a opção de organizar 
eventos sob as precauções mencionadas aci-
ma. As instituições, empresas, corporações e 
governos devem tentar, abruptamente, decidir 
não realizar as suas sessões e eventos a curto 
prazo, mas sim, realizá-los com os protoco-
los necessários. Organizações como a GTBA 
(Group Travel Business Association) foram vocais 
nesta matéria. A indústria de MICE (Meetings, 
Incentives, Conventions, Events) exige uma inicia-
tiva específica de reinvenção para não impedir 
a organização dos seus eventos.

A indústria dos cruzeiros enfrenta riscos signi-
ficativos devido à natureza dos seus negócios 
e à alta densidade das suas operações; no 
entanto, embora 60% dos inquiridos em vários 
questionários confirmem que reativarão as 
suas reservas até a vacina estar no mercado, 
50% das reservas canceladas nos últimos 90 
dias, não solicitaram reembolsos e só adiaram 
as datas de viagem, comprovando, mais uma 
vez, a lealdade a este produto turístico e a 
força desta indústria.

Sem dúvida, o setor aéreo, como pilar funda-
mental da indústria, tem sido um dos mais 
afetados e enfrenta desafios monumentais de 
inventário de equipamento subutilizado pela 
forte contração na procura; a perceção de 
alta densidade na experiência de viagem para 
garantir que não há contágios, estímulo lento 
e gradual da procura de viagens nos próximos 
18-24 meses, para citar alguns; no entanto, 

a grande maioria das companhias aéreas é 
apoiada financeiramente pelos respetivos go-
vernos, o que lhes permite sobreviver a curto 
prazo. É imperativo que destinos e atores em 
geral do setor do turismo estimulem a procu-
ra com vigor e profundidade para acelerar o 
resgate deste setor vital para a indústria do 
turismo. A escala do setor aéreo será reduzida, 
apesar dos apoios económicos, mas acredita-
mos que regressará renovada e fortalecida.

A Promoção. Intencionalmente, o quarto 
pilar no final

O consumidor mudou, portanto, a comuni-
cação deve mudar. Os hábitos e o compor-
tamento do viajante mudaram e os botões 
a premir para estabelecer diálogo e lealdade 
consigo mesmo devem ser reanalisados. Os 
condutores (drivers) para a decisão de viajar 
estarão sujeitos a novas considerações de 
confiança e segurança sob protocolos não 
intrusivos.

A empatia com eles será mais importante e as 
mensagens terão de inspirar proteção durante 
a experiência de viagem, sem afetar a expe-
riência da mesma, embora recriada.

Socializar é um elemento essencial no turismo, 
e estamos a estabelecer regras para limitar 
essa socialização. A inovação na forma como 
socializar de maneira diferente será um dos 
focos do setor. Nós podemos desenvolvê-lo.

Mais do que nunca, é preciso apontar as setas 
na direção certa, entre todos os atores do 
setor do turismo. Não será uma recuperação 
em V, mas será sólida e num bom ritmo. Há 
muito sumo no nosso setor. A indústria che-
gou à última paragem (full stop) e agora vem 
um reinício (reboot). Voltámos sempre mais 
fortes, agora não será exceção.
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permite podem reduzir custos numa conjun-
tura económica complicada. 

Diversificação de usos urbanos: o teletraba-
lho permitirá descentralizar a atividade econó-
mica e potenciar uma mistura de usos mais 
diversificada (residencial, escritório, espaços 
verdes, etc.) dentro do mesmo bairro, que 
reduzam os trajetos longos para o trabalho 
e permitam viver melhor. A redução do tráfe-
go permitiu que as ruas fossem readaptadas 
para que os cidadãos circulem a pé ou de 
bicicleta, e o uso de espaços verdes dispa-
rou. O acesso a serviços urbanos essenciais 
(habitação acessível, espaços verdes, conec-
tividade, alternativas de mobilidade, etc.) de-
monstrou ser mais importante do que nunca 
para um crescimento inclusivo e fundamental, 
por exemplo, para trabalhadores vulneráveis 
que não podem teletrabalhar, escapar para 
segundas residências ou isolar-se nas suas 
casas em caso de infeção. 

Cooperação social: a cooperação dos cida-
dãos disparou. As empresas reorientaram 
a sua produção para produtos essenciais e 
colocaram as suas capacidades ao serviço da 
sociedade (por exemplo, redes de distribuição 
ou capacidades tecnológicas para apps de 
autodiagnóstico e rastreamento). Grandes 
empresários fizeram doações privadas e regis-
taram-se milhares de projetos de assistência 
a vizinhos. Todas estas iniciativas constituem 
um novo capital social urbano fundamental 
para emergir da crise. 

Adoção de soluções digitais: o confinamento 
tem sido uma fase de experimentação e, para 
todos aqueles que, pela primeira vez, fizeram 
uma operação bancária sem ir ao balcão co-
mercial, receberam um diagnóstico médico 
eletronicamente ou compraram um seguro 
pela Internet, não há volta atrás. O consumo 
caiu como resultado do confinamento, mas 
as vendas nas plataformas digitais estão a 
conquistar maior participação no mercado. 

Abre-se, assim, uma importante oportunidade 
de crescimento para as empresas que soube-
rem adaptar-se ao aumento da procura digital. 

A aprendizagem pela Internet: aprender 
em casa está a aumentar a lacuna educativa 
porque as famílias de nível socioeconómico 
mais baixo têm menos acesso a dispositivos 
ligados à rede, menos recursos para ajudar os 
seus filhos a aprender e porque nem todas as 
escolas foram capazes de se adaptar à nova 
realidade. Fechar a lacuna educativa deverá 
ser uma prioridade fundamental para todos 
no plano de recuperação. 

É evidente que as dinâmicas socioeconómicas 
e urbanas são mais interdependente do que 
nunca e enquadram-se num determinado 
sistema de cidade. Portanto, as políticas so-
ciais, económicas e de infraestrutura urbana 
devem estar integradas. Também devem es-
tar baseadas em evidências empíricas. Esta 
crise destacou a necessidade de gerar mais 
e melhores dados a nível local e utilizá-los de 
maneira mais sofisticada na tomada de deci-
sões. As cidades têm uma grande vantagem 
e são as mais próximas das pessoas, aquelas 
que podem entender melhor as suas capaci-
dades e necessidades e apresentar soluções 
com base numa análise empírica. Portanto, 
estão numa posição única para usar essas 
informações para desenvolver novos modelos 
de eficiência energética, logística, educação, 
serviços digitais e outros que melhorem a 
vida das pessoas. Por fim, não esqueçamos 
que, embora as cidades tenham cada vez mais 
protagonismo, os recursos municipais ten-
dem a ser limitados, portanto, a coordenação 
com outros níveis de governo é fundamental. 
Mesmo em casos excecionais como Nova Ior-
que, com um orçamento de 95 mil milhões, a 
coordenação com o governo estatal e federal 
será fundamental para sair da crise. É preciso 
avançar a uma só voz para sermos eficazes e 
atrairmos o investimento e as parcerias públi-
co-privadas necessárias para a recuperação. 

Nas cidades, o impacto do COVID19 tem 
sido desproporcional. No final de maio, Nova 
Iorque registava mais de 29 000 mortes por 
COVID19, 29% do total de mortes nos EUA. 
Madrid, 32% do total nacional, Londres 21%, 
Paris 25%. Não dispararam apenas os con-
tágios, mas também aumentaram as desi-
gualdades (geracionais, raciais, económicas, 
sociais). Alguns preveem um êxodo massivo 
para a periferia e alertam que a viabilidade 
de empresas e organizações culturais, cujo 
desaparecimento roubaria as cidades da sua 
principal atração, está em risco. De facto, o 
que seria de Nova Iorque sem a Broadway, 
sem o Lincoln Center e com as lojas da 5.ª 
Avenida, restaurantes e fechados? Perderia 
o seu atrativo social e, com ele, população e 
emprego. Aconteceu algo assim nos anos 70, 
quando, devido à crise financeira, Nova Iorque 
perdeu mais de 1 milhão de habitantes, o que 
levou duas décadas a recuperar. Outros dizem 
que o fenómeno urbano voltará ainda com 
mais força, como aconteceu depois da crise 
de 2008, para impulsionar a recuperação. Que 
as estratégias de contenção do COVID19 con-
trolarão os contágios, os pacotes económicos 
salvarão o tecido produtivo e voltaremos aos 
comportamentos anteriores à crise quando 
houver uma vacina, porque o ser humano é 
fundamentalmente um ser social. 

É claro que as novas tendências urbanas 
causadas pela crise estão a causar impacto 
na dinâmica das cidades. Serão mudanças 
permanentes? Terão um impacto positivo na 
sociedade? Na sua maioria, as novas tendên-

cias são de natureza conjuntural, resultado do 
confinamento ou tendências que já existiam, 
mas que foram aceleradas durante a pande-
mia. Alguns exemplos: 

Teletrabalho: antes da crise, apenas 7% da 
população nos EUA tinha a possibilidade de 
trabalhar remotamente. Agora, o Twitter e o 
Square deixarão o seu pessoal fazê-lo per-
manentemente. Esta é uma mudança cultural 
importantíssima que deve ser potenciada por-
que favorece a produtividade - e não a presen-
ça - e a conciliação. Além disso, o teletrabalho 
será necessário para evitar aglomerados nos 
transportes públicos em horas de ponta, até 
que haja uma vacina. 

Uso de escritórios: os escritórios terão de 
se adaptar a novas medidas de saúde, dis-
tanciamento social e redução de eventos 
presenciais. As empresas podem manter os 
seus escritórios, com capacidade de 60% para 
respeitar o distanciamento social, mas não há 
dúvida de que o aumento da produtividade e 
a poupança em alugueres que o teletrabalho 

O FUTURO  
das CIDADES PÓS-COVID19

Ana Ariño
Ex Executive Vice President, Chief Strategy Officer da NYC Economic Development Corporation / USA

As novas tendências são 
de natureza conjuntural, 
resultado do confinamento 
ou tendências que já 
existiam, mas que foram 
aceleradas durante a 
pandemia
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Afirmámos sempre que a saúde, juntamente 
com a vida, é o bem mais precioso que temos. 
No entanto, a emergência devido ao COVID-19 
teve de surgir para nos mostrar cruelmente o 
quanto dependemos dela, não só a nível indivi-
dual, como coletivo, e não apenas para temas 
relacionados com a saúde, mas também por 
questões económicas. Esperamos que este 
protagonismo do setor da saúde não seja pas-
sageiro, mas que sirva para que, como socie-
dade e em harmonia com os nossos governos, 
nos esforcemos para ter sistemas de saúde 
sólidos e resilientes em todos os sentidos: co-
meçando com um capital humano adequado 
e suficiente, até orçamentos ótimos que nos 
permitam enfrentar emergências como a que 
estamos a viver.

O impacto nas vidas perdidas parece ainda 
não ter terminado; no momento em que es-
crevi isto na Colômbia, houve mais de 2000 
mortes por COVID-19 e quase meio milhão 
em todo o mundo. O impacto na mortalidade 
por outras causas durante a pandemia não 
relacionadas com o coronavírus ainda é desco-
nhecido; Um relatório publicado pela BBC em 
Londres, a 19 de junho, registou numa lista de 
países 124 000 mortes em “excesso”, além das 
causadas pelo COVID-19 até ao momento, ou 
seja, como resultado dos sistemas de saúde 
não serem capaz de responder à pandemia, 
sem descurar outras causas de morbidade 
e mortalidade, como as doenças crónicas. 
Isto sem levar em conta o desconhecimento 
desses números definitivos na América Latina. 
Será que, em parte, é o resultado dos sistemas 

de saúde que, em muitos casos, priorizaram 
excessivamente os tratamentos de acordo 
com o seu custo, negligenciaram a implemen-
tação de esquemas que garantam a continui-
dade do tratamento intra ou extra-hospitalar? 
Temos a certeza de que os estados dedicaram 
recursos suficientes à saúde, levando em con-
sideração o envelhecimento da população, o 
aumento de comorbidades e a desigualdade 
de acesso à saúde?

Para citar apenas um exemplo do anterior, 
a Colômbia, país membro da OCDE, gasta 
US$960 per capita em saúde (7,2% do PIB), en-
quanto a média da OCDE é de quase US$4000 
(8,8% do PIB). Estes números refletem a vulne-
rabilidade do sistema de saúde e, consequen-
temente, do sistema económico em geral, que, 
como se está a demonstrar, tem mais depen-
dência da saúde da sua população do que 
qualquer pessoa teria imaginado meses atrás.

Assim, reagir a emergências como a que es-
tamos a viver, e que certamente não será a 
última, forçará os orçamentos a transbordar, 
endividar-se e implementar esquemas de as-
sistência ao domicílio ou condições de biosse-
gurança em poucos dias, o que se traduz em 

O NOVO PROTAGONISMO  
do SETOR da SAÚDE

Gianfranco Biliotti
Diretor-geral AMGEN Colômbia / Itália / México

A emergência surpreendeu 
tanto os países em 
desenvolvimento como os do 
primeiro mundo

menos eficácia e custos mais altos a curto e 
médio prazo. A emergência surpreendeu tanto 
os países em desenvolvimento como os do 
primeiro mundo. Os efeitos em todo o mundo 
são impressionantemente negativos, mas não 
podemos negar que o impacto geral sobre 
vidas e economias é mais forte nos países que 
possuem os sistemas de saúde mais fracos.

Isto obriga quem trabalha no setor da saúde a 
trabalhar para sistemas verdadeiramente resi-
lientes, isto é, sistemas capazes de responder 
às necessidades dos pacientes em situações 
“normais”, mas também com a possibilidade 
de lidar com emergências inesperadas. Há 
algo melhor do que a prevenção para atingir 
este objetivo? Como exemplo, sabemos que 
uma das principais causas de mortalidade 
para pacientes infetados com COVID-19 são as 
comorbidades; obesidade, doença cardiovas-
cular, asma, cancro... Não seria prudente tratar 
a priori o melhor possível destas doenças, para 
evitar mortes e também, em última análise, 
reduzir custos e riscos para o sistema?

Isto implicará trabalho e investimento em 
várias frentes: recursos humanos mais quali-
ficados, melhor infraestruturas de instalações 
e equipamentos, modelos de atendimento 
e sistemas de informação que garantam a 
continuidade das terapias, mesmo em condi-
ções excecionais, como as em que vivemos. 
Mas o objetivo final dos sistemas de saúde, 
que é obter os melhores resultados possíveis 
para a população, nunca deve ser esquecido; 
caso contrário, continuaremos a suportar 

uma elevada carga de doenças, complicações 
desnecessárias, sobrelotação de infraestru-
turas e custos insustentáveis a longo prazo. 
Está na hora de deixar para trás a seleção de 
tecnologias pelo menor custo a curto prazo 
e sair da armadilha da relação custo-eficácia 
que, como demonstrado, nunca realmente 
considerou o que a saúde importa e afeta ou-
tros aspetos que são muito importantes para 
o bem-estar da população, na sua qualidade 
de vida. É imperativo analisar os investimentos 
em saúde de forma holística e a longo prazo 
nos seus resultados.

O caminho a seguir deve ser indicado pela 
sociedade e, esperamos, entendido pelos go-
vernos, pois implicará uma nova atribuição de 
prioridades e provavelmente uma mudança 
na magnitude e distribuição dos orçamentos 
para a saúde. Uma nova definição de “valor” 
emergirá dessa pandemia, que considere o 
impacto positivo para os pacientes de cada 
tecnologia, mas também o valor para a socie-
dade como um todo. Espero que entendamos 
os benefícios de proteger a investigação e a 
inovação, porque os sistemas que foram ca-
pazes de as estimular e adotar estão a criar 
os melhores tratamentos para o COVID-19 
e qualquer outra doença que nos afete no 
futuro. 

Quero imaginar que, depois desta crise, to-
dos entenderemos o papel que os sistemas 
de saúde devem ter para o desenvolvimento 
da economia e da sociedade e que nós, que 
estamos em qualquer uma das suas margens, 
nos uniremos para o evoluir e sustentar. É o 
mínimo que devemos aos que mais sofreram 
com esta pandemia, às famílias de quem está 
a morrer, aos profissionais de saúde mais 
exigidos do que nunca e aos milhões afetados 
pela crise na economia, que esperam ter um 
sistema que lhes permita, individual ou cole-
tivamente, ter condições para desenvolver o 
seu potencial em benefício de todos.

Está na hora de deixar para 
trás a seleção de tecnologias 
pelo menor custo a curto 
prazo e sair da armadilha da 
relação custo-eficácia 
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DECISÕES ÉTICAS em POLÍTICAS de 
SAÚDE PÚBLICA na ASSISTÊNCIA MÉDICA 
em CONDIÇÕES de INCERTEZA

María de Jesús Medina
Investigadora do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM / México

José Ignacio Santos
Secretário do Conselho Geral de Saúde / México

Este é um contributo que proporciona uma 
visão geral do conteúdo ético da política de 
saúde pública para a assistência em medicina 
crítica durante a pandemia de COVID-19 no 
México.

O COVID-19 é uma doença infecciosa emer-
gente, causada pelo vírus SARS-CoV-2, que tem 
manifestações clínicas muito sérias em aproxi-
madamente 6% da população que a contrai.1 
Atualmente, não existe tratamento profilático 
nem curativo para o COVID-19 e, embora a 
ciência básica avance e alguns ensaios clínicos 
estejam em curso, à data, também não existe 
vacina. 

A propagação do vírus por todo o mundo, o 
seu índice de contágio e mortalidade, bem 
como o seu impacto na vida, nas dinâmicas 
das pessoas e dos sistemas de saúde, e na 
economia dos povos causam uma emergência 
sanitária mundial de proporções enormes que 
requer planos de contingência e assistência 
excecionais. 

O México reconheceu a declaração da pan-
demia pelo vírus SARS-CoV-2 emitida a 11 de 
março de 2020 pela Organização Mundial da 
Saúde.2 A 19 de março de 2020, o Conselho 
Geral de Saúde (CSG) do México reconheceu 
a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, CO-
VID-19 como uma doença grave de assistência 
prioritária e, a 30 de março, o CSG estabele-
ceu um acordo declarando uma emergência 
sanitária por causa de força maior, à epide-
mia de doença gerada pelo vírus SARS-CoV2 
(COVID-19).3

O Guia Bioético pretende 
salvar o maior número de 
vidas, realçando, desde o 
início, que todas as vidas têm 
o mesmo valor

1 Wu, Z. & McGoogan, J. M. Characteristics of and Important 
Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Out-
break in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From 
the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 
323, 1239–1242 (2020).

2 Organização Mundial da Saúde (OMS). WHO Director-
General’s opening remarks at the media briefing on CO-
VID-19, 11 March 2020.

3 Acordo pelo qual se declara a epidemia de doença causada 
pelo vírus SARS-CoV2 (COVID-19) como uma emergência sa-
nitária por força maior. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
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individual, sem comprometer a importância 
deste último. Reforça o princípio da não exclu-
são e não discriminação, enfatizando medidas 
equitativas e igualdade de tratamento. O valor 
do pessoal de saúde ao enfrentar a pandemia 
com maior risco é reconhecido e, portanto, a 
sua prioridade no acesso a cuidados médicos 
intensivos é reconhecida. É importante real-
çar que, em situações de desempate entre 
dois pacientes com o mesmo diagnóstico e 
perante a possibilidade de um único recurso, 
consideram-se grupos historicamente em si-
tuação vulnerável, bem como a perspetiva de 
género como mecanismo de decisão nessa 

situação. Os critérios médico-científicos são 
baseados em objetivos de saúde pública, utili-
zando escalas de situação, diagnóstico e gravi-
dade existentes. Considera indicadores como: 
probabilidade de sobrevivência, tempo de 
internamento hospitalar e relação qualidade 
de vida/anos, para que o uso de um recurso 
escasso não seja inútil.

Este guia foi elaborado para enfrentar a pan-
demia do COVID-19, com base nos princípios 
de ética em saúde pública e nos direitos hu-
manos, o que permite a sua aplicação noutras 
situações de emergência sanitária.

Alguns dias após a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarar a pandemia, o Comité 
de Ética da Comissão Científica do CSG convo-
cou a participação de bioeticistas de renome, 
especialistas em direito, filosofia, medicina e 
psicologia para organizar a elaboração de um 
projeto de guia bioético de triagem com dois 
objetivos: o principal, salvar o maior número 
de vidas; e muito importante, preparar os 
nossos profissionais de saúde para enfren-
tarem um cenário de escassez de recursos 
em medicina crítica e ajudá-los na tomada 
de decisões. 

A 11 de abril de 2020, o Comité de Ética do 
CSG decidiu tornar público na sua página 
web, um documento de trabalho intitulado: 
“Projeto de Guia Bioético para Alocação de 
Recursos Limitados de Medicina Crítica em 
Situação de Emergência”. Decidiu-se tornar 
público um projeto como documento de 
trabalho com a intenção de proporcionar a 
processos de criação de políticas de saúde 
pública transparência, informação e presta-
ção de contas. Após várias revisões do pro-
jeto de guia publicado na página do CSG, a 
30 de abril de 2020, depois de apresentado 
e discutido na sessão plenária do CSG, e com 
amplo consenso, juntamente com o apoio da 
Organização Pan-Americana da Saúde, dos 
Conselhos de Especialidades Médicas e or-
ganizações da sociedade civil, o CSG publicou 
o “Guia Bioético para Alocação de Recursos 

Limitados de Medicina Crítica em Situação 
de Emergência”4 (doravante, Guia Bioético) 
na sua página web. 

O Guia Bioético pretende salvar o maior nú-
mero de vidas, realçando, desde o início, que 
todas as vidas têm o mesmo valor. O Guia 
Bioético consiste numa série de recomenda-
ções com o objetivo mencionado acima, além 
de apoiar o pessoal de saúde na tomada de 
decisões sobre o acesso de pacientes a uni-
dades de medicina crítica quando os recursos 
forem insuficientes ou excedidos em situação 
de emergência sanitária. As diretrizes éticas e 
de ação no Guia Bioético ajudam a orientar as 
ações dos profissionais de saúde, ao mesmo 
tempo que facilitam a tomada de decisões de 
maneira homogénea, com critérios justos na 
assistência a pacientes e situações críticas. 
Um elemento crucial no Guia Bioético é tam-
bém o respeito pela autonomia do paciente 
nas suas decisões de assistência de saúde, 
em relação a entubação, cuidados intensivos 
e cuidados paliativos que podem ser estabele-
cidos por meio de vontades antecipadas ou no 
próprio registo clínico. Apela-se à elaboração 
de protocolos neste aspeto para uma melhor 
comunicação e despedidas entre familiares. 
Desta forma, o uso de vídeochamadas e ou-
tras tecnologias é incluído para não colocar as 
famílias em risco e continuarem a comunicar 
com os seus entes queridos.

Outro eixo fundamental do Guia Bioético é o 
princípio bioético da justiça social e o ênfase 
na proteção do bem comum sobre o bem 

Os critérios médico-
científicos são baseados 
em objetivos de saúde 
pública, utilizando escalas 
de situação, diagnóstico e 
gravidade existentes.

4 A 30 de Abril de 2020, publicou-se a última versão oficial na 
página do Conselho Geral de Saúde, disponível em: http://
www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevan-
te/GuiaBioeticaTriaje_30_Abril_2020_7pm.pdf



54

RE
VI

ST
A

55

RE
VI

ST
A

PRIVACIDADE e DADOS  
na ERA PÓS-COVID-19

Bernardino León
Investigador doutorado em Sociologia pela SciencesPo / França

Roy Cobby
Doutorando em Humanidades Digitais pelo King’s College de Londres / Reino Unido

No passado mês de abril, a Apple e a Google 
anunciaram um surpreendente acordo: de-
vido à crise do covid-19, as duas empresas 
iriam colaborar para criar uma aplicação de 
rastreamento com uma enorme base de da-
dos capaz de inquirir os movimentos e con-
tactos de até três mil milhões de utilizadores. 
Um anúncio perturbador por duas razões: 
a primeira tem que ver com direitos funda-
mentais e baseia-se no facto de que duas Big 
Tech e, por extensão, os seus clientes (sejam 
governos ou empresas) tenham potencial-
mente acesso a todos os movimentos de 
praticamente metade da população mundial. 
A segunda tem que ver com a economia: é 
preocupante que duas grandes empresas 
- quase monopolistas - possam, com a des-
culpa de uma crise global, fortalecer a sua 
colaboração. 

Vigiar e curar? A sedução do 
autoritarismo tecnológico 

Uma das principais reflexões académicas do 
século passado sobre os efeitos da vigilân-
cia foi Vigiar e Castigar, de Michel Foucault, 
onde se analisavam as transformações dos 
regimes prisionais. Hoje, bem poderíamos 
ter intitulado este artigo Vigiar e Curar. Ob-

servamos, segundo uma lógica de saúde pú-
blica, justificações e pesquisas de soluções 
baseadas na vigilância em massa. Inspirados 
pelas experiências de vários países da Asia 
Oriental, vários estados estão interessados 
em imitar este modelo com base na monito-
rização tecnológica. O Catar introduziu uma 
aplicação móvel obrigatória para rastrear 
todos os movimentos dos seus cidadãos e 
classificá-los em quatro níveis de suspeita, 
sob pena de prisão de até três anos. De qual-
quer forma, é notável que estas iniciativas 
não tenham surgido apenas de governos 
autoritários. Inúmeros políticos e jornalistas 
em democracias liberais exigiram este tipo 
de soluções.

No entanto, refugiar-se nas políticas de emer-
gência para implementar sistemas que im-
pliquem uma intromissão sem precedentes 
nas atividades dos cidadãos não parece o 

Com o relaxamento das 
normas da concorrência, 
assistimos a um cocktail 
perfeito para a centralização 
no setor digital

mais apropriado. Como noutros setores da 
economia, recomenda-se ir buscar inspiração 
na preferência europeia pelo “princípio da 
precaução”. A ideia de que qualquer solução 
tecnológica deve ser aplicada, tendo em con-
ta os possíveis efeitos colaterais negativos, 
disseminando-se gradualmente e com me-
canismos apropriados para prestar contas 
e a sua retirada em caso de resultados não 
desejados.

A tentação da maçã

Efetivamente, a União Europeia demonstrou 
ter o foco mais sofisticado para a emergên-
cia do setor digital e da sua principal ma-
téria-prima (dados). O Regulamento Geral 
de Proteção de Dados (RGPD), que entrou 
em vigor em 2018, concedia aos utilizadores 
direitos sobre as suas informações pessoais. 
Ao mesmo tempo, na arena comercial, a Co-
missária Vestager deu início aos casos mais 
ambiciosos sobre concorrência e mercado 
contra o Google, a Apple e outras empresas 
de tecnologia norte-americanas.

No entanto, a questão fundamental é a re-
lativa falta de liderança europeia no setor 
digital, que ficou mais evidente do que nunca 
durante a crise. Com uma capacidade estatal 
minada e dedicada ao setor da saúde, os 
líderes dos 27 tiveram muitos problemas 
para desenvolver aplicações de rastreamento 
sólidas. 

Perante isto, a Google, o Facebook ou a Apple 
são a “maçã” na árvore do conhecimento, 
oferecendo uma base de dados em que a 
maioria dos europeus já está registada. Com 
o relaxamento das normas da concorrência, 
assistimos a um cocktail perfeito para a cen-
tralização no setor digital.

Rumo a uma resiliência digital europeia

Qual deveria ser o caminho europeu perante 
este dilema? De facto, uma aposta contínua 
no seu legado, garantindo que nem as em-
presas nem os Estados abusem desta neces-
sidade temporária de vigiar e curar.

Em relação aos direitos digitais, como destaca 
Veena Dubal (professora da Universidade da 
Califórnia), devemos aproveitar este momen-
to para refletir e “exigir restrições massivas à 
recolha, à construção de barreiras digitais e 
à permanência de limites à vigilância biomé-
trica”. Portanto, um primeiro passo essen-
cial deve ser a exclusão de todos os dados 
recompilados durante a crise do covid-19, 
desde que sejam controlados. 

Neste sentido, o Tribunal Europeu dos Direi-
tos Humanos insistiu na natureza fundamen-
tal do direito à privacidade, que não pode ser 
violado com a desculpa da “segurança nacio-
nal”. Temos de nos certificar de que este sis-
tema de garantias continua a primar perante 
as tentações autoritárias que emergirem nas 
próximas décadas. Também no nosso país 
devem ser estabelecidas salvaguardas técni-
cas atualizando as competências da Agência 
Espanhola de Proteção de Dados e criando 
novos organismos semelhantes como, por 
exemplo, o CNCTR francês.

Temos de nos certificar de 
que este sistema de garantias 
continua a primar perante as 
tentações autoritárias que 
emergirem nas próximas 
décadas
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Quanto ao aspeto económico, o continente 
deveria trabalhar para evitar a falta de capa-
cidade digital perante futuras crises. Além 
do GDPR, especialistas como Francesca Bria, 
presidente do Fundo Italiano de Inovação, 
apresentaram medidas que podem resolver 
o atraso europeu e proteger utilizadores, 
como cidadãos e como produtores de dados. 

- Um novo sistema de tributação digital e 
regras de comércio digital, que levam em 
consideração os impactos desiguais da 
pandemia.

- Reconsiderar dados pessoais como bens 
públicos permitiria devolver aos consumi-
dores uma parte do valor dos seus dados. 

- Sem prejuízo da propriedade intelectual 
e da inovação, os regulamentos poderiam 
obrigar as empresas a partilhar dados con-
siderados de interesse público. 

- Para as pequenas e médias empresas, o 
acesso a infraestruturas digitais abertas 
reequilibraria a balança para proporcionar 
competitividade à indústria europeia.

De qualquer forma, se há algo que deve di-
ferenciar estas iniciativas é o respeito pela 
transparência e pela privacidade dos cida-
dãos. Não podemos permitir que uma crise, 
por mais profunda que seja, comprometa 
princípios e valores construídos depois de 
décadas de integração europeia. 

O continente deveria 
trabalhar para evitar a 
falta de capacidade digital 
perante futuras crises
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protocolos de comunicação pela Internet, 
criando páginas específicas que, durante o 
desenvolvimento do furacão, atingiram prati-
camente 1300 milhões de acessos, enquanto 
usava massivamente o Facebook e o Twitter 
para relatar os acontecimentos.

Apenas uma semana depois do Sandy, outro 
furacão chegava às manchetes dos jornais. A 
6 de novembro, Barack Obama era reeleito 
como Presidente dos Estados Unidos. Um co-
municador nato que teve o profissionalismo e 
a humildade para confiar a sua reeleição numa 
equipa que integrava a comunicação tradicional 
e as novas técnicas que emergiam da ciência de 
dados e da psicologia comportamental.

Para a campanha de reeleição de 2012, a 
equipa de Obama investiu mais de mil mi-
lhões de dólares norte-americanos em ciên-
cia de dados. Os quatro anos na Casa Branca 
provocaram uma transformação tecnológica 
e cultural sem precedentes na sociedade nor-
te-americana. Se, em 2008, o Facebook tinha 
33 milhões de utilizadores nos EUA, e cerca 
de 135 milhões em todo o mundo, em 2012, 
o número atingiu os 166 milhões, com mais 
de 900 milhões em todo o mundo. 

Enquanto Obama jurava no seu primeiro 
mandato, o CND contratou Dan Wagner como 
Diretor de Analytics para uma tarefa primor-
dial: desenvolver métricas que permitissem 
um rigoroso conhecimento do comportamen-
to dos eleitores. Nos midterms de novembro 
de 2010, Wagner não só previu a derrota, 
como a antecipou em cinco meses. Depois 
de confirmar as suas previsões, os modelos 
preditivos de Wagner tornaram-se o “padrão 
ouro” do jogo. Só na televisão, o orçamento 
ascendia a 300 milhões de dólares. Desenvol-
veram um software, o Optimizer, que dividiu 
o dia em 96 períodos de 15 minutos para, 
assim, transmitir a mensagem que melhor 

se adequava, não apenas ao segmento de-
mográfico associado ao programa, mas ao 
público específico estimado a cada momento, 
obtendo um retorno do investimento muito 
maior do que os métodos tradicionais. 

Algo estava a acontecer, e o pior de tudo, para 
o diretor da equipa de ciência de dados de 
Romney, Alexander Lundry, era não conseguir 
explicá-lo. A diferença na aproximação ao 
mercado publicitário era evidente: enquanto 
o Partido Republicano gastava o seu orça-
mento em cadeias de nível supra-estatal, o 
Democrata fazia-o em programas inespera-
dos, em faixas horárias estranhas, quebrando 
os moldes estabelecidos, atuando out of the 
box. Eric Schmidt, então presidente da Goo-
gle, declarou que era “a melhor campanha 
eleitoral da história”.

Estes dois acontecimentos, extraídos de Al-
quimia (Deusto, 2019), servem para avançar 
duas questões fundamentais no êxito num 
cenário VUCA como o atual. Primeiro, o mo-
delo preditivo é apenas parte do projeto de 
ciência de dados e, como tal, basear-se-á 
sempre na definição correta das perguntas e 
na qualidade adequada dos dados. Segundo, 
é essencial uma combinação correta desses 
modelos com uma equipa humana versada 
na interpretação e comunicação do conheci-
mento adquirido, os data translators. Junta-
mente com o imprescindível guia ético que 
nos acompanhará durante todo o processo, o 
investimento alcançará o resultado desejado. 

Uma tarefa primordial:  
desenvolver métricas que 
permitissem um rigoroso 
conhecimento do  
comportamento dos eleitores

A possibilidade de um evento catastrófico ou 
o resultado de umas eleições são paradigmas 
de como gerir a volatilidade, a incerteza, a 
complexidade e a ambiguidade exige, hoje 
mais do que nunca, a tomada de decisão 
baseada em dados, na qual os modelos pre-
ditivos adquirem enorme relevância.

O furacão Sandy chegou a Nova Jersey, a sul 
de Nova Iorque, a 29 de outubro de 2012. A 
sua passagem deixou mais de 50 mortes e 
cerca de 19 mil milhões de dólares norte-a-
mericanos em danos segurados. O desafio 
dos modelos preditivos foi, e continua a ser, 
enorme; não surpreendentemente, devem li-
dar com enormes bases de dados integradas 
com sistemas de informação geográfica. Estas 
bases de dados incluem as condições atmos-
féricas, a temperatura do mar, a elevação do 
terreno e a cobertura vegetal e edificada. 

Além de gerir toda essa informação, o proces-
so deve ser realizado praticamente em tempo 
real. O seguimento do furacão Sandy reflete 
a metodologia completa de um projeto de 
ciência de dados, tal como o aplicamos hoje: 
definir as perguntas a responder (afetará 
áreas povoadas? Quando afetará? Com que 
intensidade? Quais são os potenciais riscos?), 
análise exploratória de dados (velocidade 
do vento, pressão atmosférica, trajetória se-
guida, temperatura atmosférica e do mar), 
estabelecimento dos modelos preditivos (que 
levam em conta não apenas os dados anterio-
res, mas milhares de simulações de trajetó-

rias, considerando possíveis modificações nas 
variáveis, combinadas e individualmente, bem 
como os obstáculos naturais e arquitetónicos 
que o furacão pode encontrar à sua passa-
gem, que poderiam afetar a sua intensidade 
e trajetória), interpretação dos resultados 
(em escalas de probabilidade, desde cenários 
improváveis a quase certos) e, algo essencial 
em qualquer projeto de ciência de dados, e 
mais ainda num onde a vida das pessoas está 
em jogo, a comunicação dos resultados. Este 
ponto é tão importante que a NOAA e o NWS 
(os departamentos responsáveis pelo segui-
mento de furacões no Atlântico e do serviço 
meteorológico norte-americano) modifica-
ram os seus protocolos de alerta e contac-
to, tanto internos como externos, à medida 
que o furacão avançava. As apresentações 
em PowerPoint e PDF foram eliminadas e 
substituídas por informações na Intranet, em 
formato html. Da mesma forma, o NWS cen-
trou-se na comunicação dos impactos: locais 
e datas previsíveis, riscos envolvidos (ventos, 
aumento do nível das águas, precipitações), 
enquanto a NOAA modificou todos os seus 

MODELOS PREDITIVOS  
num MUNDO VUCA

Para a campanha de 
reeleição de 2012, a equipa 
de Obama investiu mais de 
mil milhões de dólares  
norte-americanos  
em ciência de dados

Juanma Zafra
Co-diretor do Mestrado em Data Science para Finanças do CUNEF / Espanha
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SILVER WINNER 
na categoria 

Design - Illustration

GRAND WINNER
na categoria 

Melhor Apresentação 
Geral - Revistas

GOLD WINNER 
na categoria 

Best House Organ

2016 AWARD 
OF EXCELLENCE

na categoria 
Websites - Revista

EIKON DE PLATA 2016
na categoria 

Publicações Institucionais 
- Multimedia

SILVER WINNER 
na categoria 

Best House Organ

Prémios 
conseguidos por UNO

AWARD OF 
DISTINCTION 2020

na categoria 
Writing



62

RE
VI

ST
A

A LLYC é uma companhia global de consulto-
ria de comunicação e assuntos públicos, que 
ajuda os seus clientes a tomar decisões estra-
tégicas de forma proativa, com a criatividade e 
a experiência necessárias de forma a minimizar 
os riscos e aproveitando as oportunidades de 
impacto reputacional. Num contexto disrupti-
vo e incerto, a LLYC contribui para que os seus 
clientes alcancem os seus objetivos de negócio 
a curto prazo e para que fixem uma estratégia, 
com uma visão a longo prazo, para defender a 
sua licença social para operar e aumentar o seu 
prestígio.

Atualmente, a LLYC tem 16 escritórios na Ar-
gentina, Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro), 

Colômbia, Chile, Equador, Espanha (Madrid e 
Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nova York 
e Washington DC), México, Panamá, Peru, Por-
tugal e República Dominicana. Está também 
presente através de empresas afiliadas em to-
dos os outros mercados da América Latina.

A LLYC é um membro associado da consultoria 
global Finsbury Glover Hering. Esta aliança ofe-
rece aos clientes da empresa acesso a uma rede 
de mais de 700 profissionais de comunicação 
em todo o mundo, em 18 escritórios localizados 
em Nova Iorque, Abu Dhabi, Pequim, Berlim, 
Bruxelas, Dubai, Dublin, Dusseldorf, Frankfurt, 
Hong Kong, Londres, Los Angeles, Moscovo, Ria-
de, Shanghai, Singapura, Tóquio e Washington.

DIREÇÃO 
CORPORATIVA

José Antonio Llorente
Sócio Fundador e Presidente

jallorente@llorenteycuenca.com

Alejandro Romero
Sócio e CEO para as Américas

aromero@llorenteycuenca.com

Enrique González
Sócio e CFO

egonzalez@llorenteycuenca.com

Adolfo Corujo
Sócio e Chief Strategy and 
Innovation Officer

acorujo@llorenteycuenca.com

Nazaret Izquierdo
Chief Talent Officer

nizquierdo@llorenteycuenca.com

Cristina Ysasi-Ysasmendi
Diretora Corporativa

cysasi@llorenteycuenca.com

Juan Pablo Ocaña
Diretor Jurídico & Compliance

jpocana@llorenteycuenca.com

Daniel Fernández Trejo
Diretor Sênior de Tecnologia

dfernandez@llorenteycuenca.com 

José Luis Di Girolamo
Sócio e Global Controllerr

jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonieta Mendoza de 
López
Vice-presidente de Advocacy para a
América Latina

amendozalopez@llorenteycuenca.com

ESPANHA E PORTUGAL

Arturo Pinedo
Sócio e Diretor-geral

apinedo@llorenteycuenca.com

Luisa García
Sócia e Diretora-geral

lgarcia@llorenteycuenca.com

Barcelona

María Cura
Sócia e Diretora-geral

mcura@llorenteycuenca.com

Óscar Iniesta
Sócio e Diretor Sênior

oiniesta@llorenteycuenca.com

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel. +34 93 217 22 17

Madrid

Joan Navarro
Sócio e Vice-presidente
Relações Públicas

jnavarro@llorenteycuenca.com

Amalio Moratalla
Socio y Director Senior 
Esporte e Estratégia de Negócio

amoratalla@llorenteycuenca.com

Iván Pino
Sócio e Diretor Sênior Digital

ipino@llorenteycuenca.com

David G. Natal
Sócio e Diretor Sênior
Consumer Engagement

dgonzalezn@llorenteycuenca.com 

Ana Folgueira
Sócia e Diretora Executiva Estúdio 
Criativo

afolgueira@llorenteycuenca.com 

Paco Hevia
Diretor Sênior
Comunicación Corporativa

phevia@llorenteycuenca.com

Jorge López Zafra
Diretor Sênior
Comunicación Financiera

jlopez@llorenteycuenca.com

Lagasca, 88 - planta 3
28001 Madrid
Tel. +34 91 563 77 22 

Lisboa

Tiago Vidal
Sócio e Diretor-geral

tvidal@llorenteycuenca.com

Avenida da Liberdade nº225, 5º Esq.
1250-142 Lisboa

Tel. + 351 21 923 97 00

ESTADOS UNIDOS

Erich de la Fuente
Sócio e Chairman

edelafuente@llorenteycuenca.com

Carlos Correcha-Price
CEO US

ccorrecha@llorenteycuenca.com

Javier Marín
Diretor Sénior Healthcare Américas

jmarin@llorenteycuenca.com

Miami

Emigdio Rojas
Director Ejecutivo

erojas@llorenteycuenca.com

Nova Iorque

Gerard Guiu
Diretor de Desenvolvimento de
Negócios Internacionais

gguiu@llorenteycuenca.com

3 Columbus Circle
9th Floor
New York, NY 10019
United States

Tel. +1 646 805 2000

REGIÃO NORTE

Javier Rosado
Sócio e Diretor-Geral Regional

jrosado@llorenteycuenca.com

Cidade do México

Rogelio Blanco
Diretor-geral

rblanco@llorenteycuenca.com

Av. Paseo de la Reforma 412
Piso 14. Colonia Juárez 
Alcaldía Cuauhtémoc
CP 06600, Ciudad de México

Tel. +52 55 5257 1084

Javier Marín
Diretor Sénior Healthcare Américas

jmarin@llorenteycuenca.com

Panamá

Manuel Domínguez
Diretor-geral

mdominguez@llorenteycuenca.com

Sortis Business Tower 
Piso 9, Calle 57
Obarrio - Panamá

Tel. +507 206 5200

Santo Domingo

Iban Campo
Diretor-geral

icampo@llorenteycuenca.com

Av. Abraham Lincoln 1069 
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7 
Suite 702

Tel. +1 809 6161975

San José

Pablo Duncan - Linch
Sócio Diretor
CLC Comunicación | Afiliada LLYC

pduncan@clcglobal.cr

Del Banco General 350 metros 
oeste 
Trejos Montealegre, Escazú 
San José

Tel. +506 228 93240

REGIÃO ANDINA

Luis Miguel Peña
Sócio e Diretor-geral Regional

lmpena@llorenteycuenca.com

Bogotá

María Esteve
Sócia e Diretora-geral

mesteve@llorenteycuenca.com

Av. Calle 82 # 9-65 Piso 4
Bogotá D.C. – Colombia

Tel. +57 1 7438000 

Lima

Gonzalo Carranza
Diretor-geral

gcarranza@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7 
San Isidro

Tel. +51 1 2229491

Quito

Carlos Llanos
Diretor-geral

cllanos@llorenteycuenca.com

Avda. 12 de Octubre N24-528 y 
Cordero – Edificio World Trade 
Center – Torre B - piso 11

Tel. +593 2 2565820

REGIÃO SUL

Juan Carlos Gozzer
Sócio e Diretor-geral Regional

jcgozzer@llorenteycuenca.com

São Paulo

Cleber Martins
Sócio e Diretor-geral

clebermartins@llorenteycuenca.com

Rua Oscar Freire, 379, Cj 111 
Cerqueira César SP - 01426-001 

Tel. +55 11 3060 3390

Río de Janeiro

Daniele Lua
Diretora Executiva

dlua@llorenteycuenca.com

Ladeira da Glória, 26 
Estúdios 244 e 246 - Glória
Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 3797 6400

Buenos Aires

Mariano Vila
Sócio e Diretor-geral

mvila@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP 

Tel. +54 11 5556 0700

Santiago de Chile

Marcos Sepúlveda
Diretor-geral

msepulveda@llorenteycuenca.com

Francisco Aylwin
Presidente

faylwin@llorenteycuenca.com

Magdalena 140, Oficina 1801 
Las Condes

Tel. +56 22 207 32 00
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